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In dit weekjournaal: Corona, schooltijden, portfolio’s, Amber van
Eikenhorst wint de Puttense voorleeswedstrijd, toernooien
Naast nieuws rondom de corona-maatregelen willen wij u informeren
over de uitkomst schooltijden. Dat doen wij door een korte uitleg in
deze nieuwsbrief, maar aansluitend ontvangt u van ons nog een
brief waarin er dieper wordt ingegaan op het proces, de resultaten
en de uitkomst. Verder nog informatie over het voetbaltoernooi van
rood/wit en het schaaktoernooi en we zijn ernorm trots op het feit dat
Amber uit de Adelaars voorleeskampioen van Putten is.

Quarantaine
Waar we vorige week nog geen antwoord op hadden is de vraag dat
wanneer er een groep in quarantaine moet, het heel gezin dan ook in
quarantaine moet. Bij quarantaine van een bubbel hoeven de broertjes
en zusjes en ouders niet in quarantaine.
Het afgelopen jaar hebben we ervaren dat er veel verschillende
informatie op ons afkomt. We hanteren natuurlijk altijd de richtlijnen vanuit
de diverse officiële organisaties en de website van de GGD is daarin erg
fijn. Ook voor uwzelf om nog even terug te lezen. Verder kunt u de
beslisboom hanteren bij vragen over kinderen met klachten.
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_mgroep-8-BOinK_AJN_RIVM_-060221.pdf

Halen en brengen
Om spreiding aan te brengen tussen het ophaalmoment werken we de
komende periode met bespreide ophaaltijden.
13.50 Kleuters
13.55 Middenbouw
14.00 Bovenbouw
Bij ophalen en brengen wordt u verzocht een mondkapje te dragen.
Hanteer daarbij strikt de 1,5 meter.

Geplande activiteiten
15-2

Komende weken
geen vieringen

Gezocht
Op de locatie Kelnarij is er
behoefte aan reserverkleding,
zoals:
- Sokken
- Joggingbroeken
- Onderbroeken
-Leggings

Locatie Bijstergoed:
Ouders van de Kikkers gaan bij het hek aan de kant van het grasveld/
fietspad staan. Ouders van Salamanders gaan bij het hek richting de
parkeerplaats staan. Zodra de leerkracht een ouder van een kind ziet,
kan die ouder naar de opening lopen om daar zijn/haar kind daar op te
halen. Ouders uit de middenbouw wachten kinderen op in het park.
Locatie Kelnarij :
Ouders van de Dolfijnen wachten op het schoolplein bij de grote witte
bloempot. Ouders van de Bevers wachten bij hek aan de kant van de
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grote schommel. Ouders van middenbouw kinderen worden verzocht zich zo goed mogelijk te spreiden
rondom hekken.
 Fietsen bovenbouw worden bij tafeltennistafel geparkeerd
 Fietsen uit de middenbouw worden bij de fietsparkeerplaats hoofdhek gezet.
Gymnastiek
Gymanstiek wordt nog even niet gegeven in de gymzaal. De collega’s van
Jong Putten komen op het schoolplein de bewegingslessen verzorgen. Op
maandag komen ze op de locatie Kelnarij en op donderdag op de locatie
Bijstergoed. De les wordt buiten gegeven, dus kinderen hoeven geen
sportkleding mee te nemen.
Schooltijden
Het afgelopen jaar hebben we gedraaid met een continurooster met vijf gelijke dagen. In het afgelopen
half jaar hebben we onderzoek gedaan onder alle geledingen hoe dit ervaren wordt en of we dit vanaf 18-2021 willen blijven vasthouden.
Afgelopen weken heeft de werkgroep het team en MR geadviseerd over dit vraagstuk. De Gabriëlschool
heeft het advies van de werkgroep overgenomen om te blijven draaien met het vijf-gelijke-dagen model
gedurende de corona crisis en ook deze schooltijden te hanteren vanaf 1-8-2021. U ontvangt over de
uitslag een brief via Social schools met verder informatie.
Portfolio’s
Portfolio Dit keer zal het portfolio er anders uitzien dan u gewend bent. Dit komt door de lange Lock down.
Hierdoor hebben wij niet genoeg tijd om alle bladen met de kinderen te maken.
Onderbouw: de gesprekken zullen plaats vinden met alle ouders van zowel groep 1 als groep 2, maar
zonder kind.
Middenbouw: de gesprekken zullen op uitnodiging van de leerkracht plaats vinden, maar u mag zich ook
inschrijven als u zelf behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht over uw kind.
Bovenbouw: de gesprekken zullen plaats vinden met alle kinderen van groep 6 en 7 samen met hun
ouders.
Vanaf vrijdag 12 maart om 15:00 uur tot vrijdag 19 maart 14:00 uur kunt u zich inschrijven voor het
portfoliogesprek. Hiervoor krijgt u van de desbetreffende leerkracht t.z.t. een uitnodiging via social schools.
Het gesprek zal met name gaan over de methodetoetsen, de periode van het thuiswerken en de start weer
op school. Op vrijdag 19 maart zullen alle kinderen hun portfolio mee naar huis nemen. Wilt u ervoor zorgen
dat het portfolio na de gesprekken weer z.s.m. mee naar school wordt genomen?
Voorleeswedstrijd Putten
Zaterdag heeft Amber van Eikenhorst de Gabriëlschool vertegenwoordigt bij
de voorleeswedstrijd. Helaas kon het niet, zoals andere jaren, in de
bibliotheek van Putten plaats vinden. De schoolkampioenen van Putten
werden online uitgedaagd om hun voorleeskwaliteiten te laten zien.
Amber was best zenuwachtig, maar wist op een fantastische wijze de
toehoorders mee te nemen in het verhaal. Nadat iedere kandidaat zijn/haar
verhaal had voorgelezen, ging de jury in beraad. En toen…..kwam het
verlossende woord: Amber is voorleeskampioen van heel Putten 2021!
Op 5 maart zal ze de Gabriëlschool en Putten vertegenwoordigen in de regionale wedstrijd.
Voetbaltoernooi Rood/Wit
Traditiegetrouw organiseert Rood-Wit'58 in het voorjaar een schoolvoetbaltoernooi voor leerlingen uit de
groepen 1 tot en met 6. Helaas kan het Schoolvoetbaltoernooi 2021 bij Rood-Wit'58 vanwege het
coronavirus niet doorgaan. Zij hopen in 2022 een nieuwe editie van het toernooi te kunnen organiseren
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