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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een vol weekjournaal voor de vakantie. In dit weekjournaal
informeren wij u over de afwezigheid van juf Marian, het lerarentekort
en wat u kunt bijdragen en informeren wij u over de samenwerking
met hoogbegaafdheidscoach Petra van de Kraats. Verder vindt u in
dit weekjournaal een verslag van de informatiebijeenkomst rondom
de huisvesting. Hierin kunt u ook het aantal groepen voor het
komende schooljaar terugvinden. De lenteloop komt er ook weer
aan. Ook hierover de eerste informatie.
Personele ontwikkelingen
Juf Marian was deze week niet op school. Na de vakantie zal zij haar
werkzaamheden weer gaan oppakken. Dat betekent ook dat de 10minutengesprekken voor de Zebra’s op een ander moment zullen zijn. De
ouders van de Zebra’s ontvangen meer informatie over de gesprekken.
Verslag huisvesting informatieavond
Op dinsdagavond 20 februari hebben wij u geïnformeerd over de
ontwikkelingen rondom de huisvesting. Het nieuwe huisvestingsplan van
de gemeente en besturen is overhandigd aan het college van
Burgemeester en Wethouders van Putten. Na goedkeuring zal dit aan de
Raad aangeboden worden. In dit plan zijn de wensen en mogelijkheden
van de besturen opgenomen. Daarbij is er ook gekeken naar de
mogelijkheden om uit te breiden in de wijk Bijsteren/Rimpeler. Voor de
Gabriëlschool betekent dit dat er geen mogelijkheden zijn om uit te
breiden in de wijk Bijsteren. Zoals u eerder heeft kunnen lezen heeft dit
onder andere te maken met het administratienummer van de school en
de financieringsstromen vanuit het ministerie. De school heeft ervoor
gekozen om verdere ontwikkelingen niet af te wachten en te gaan voor
een leerlingenstop op de locatie Bijstergoed. Door deze keuze weten we
waar we de komende jaren aan toe zijn qua leerlingenpopulatie en
werken we met twee locaties, wat de kwaliteit versterkt. De komende
jaren is het de bedoeling om af te slanken van 7 naar 6 groepen. Op
basis van de ontwikkelingen hebben wij tevens het aantal groepen voor
het schooljaar 2018-2019 bepaald. Locatie Kelnarij zal starten met 6
groepen en locatie Bijstergoed met 7 groepen. Verder betekent dit dat
de Valken terugkomen naar de locatie Bijstergoed.
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In het bovenstaande schema ziet u dat we door groei met twee
kleutergroepen kunnen starten op Bijstergoed. Verder zijn we ons op dit
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moment aan het oriënteren hoe we de leerlingenstroom op Bijstergoed kunnen sturen. Het is daarbij van
essentieel belang om broertjes/zusjes z.sm. op te geven. Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag,
dan kunt u terecht bij de directie en het MT (juf Miriam, juf Ilse of juf Els). Ook stond er vandaag een artikel in
de Stentor. Klik hier voor het artikel.
Lerarentekort
In bijlage vindt u een brief van het College van Bestuur over het lerarentekort.
Deze willen we graag met u delen. Daarnaast kunt u ons ook helpen.
1. Heeft u zelf een lesbevoegdheid en wilt u wel eens invallen op één van
onze scholen? U kunt daarvoor contact opnemen met de directeur.
2. Heeft u in uw netwerk toegang tot nieuwe collega’s, breng ze dan in
contact met de schooldirecteur. We komen graag in contact met
nieuwe collega’s.
3. Heeft u interesse in het werken op één van onze scholen, maar nog geen
lesbevoegdheid? Verken eens met ons de mogelijkheden van een zijinstroomtraject. Uw directeur of onze HRM-afdeling
(secretariaat@skofv.nl) kunnen u hierover meer vertellen.
4. Laat uw waardering merken aan onze directeuren en leerkrachten (ook
als het een keer niet lukt om een passende oplossing te bedenken). Er
wordt momenteel met maximale inspanning gezocht naar oplossingen.
Op woensdag 14 maart en donderdag 22 maart vanaf 16.00 uur worden er voor
belangstellenden bijeenkomsten georganiseerd in het SKO kantoor in Lelystad.
De bijeenkomsten zullen gaan over het talentprogramma, opleidingen en
mogelijkheden binnen het SKO.
Lenteloop 23 maart!
Op de kalender kunt u het al terugvinden: op vrijdag 23 maart houden we een sponsorloop ofwel een
“Lenteloop”. De kinderen van beide locaties gaan dan rondjes rennen bij of om het schoolgebouw en
hopelijk worden ze flink gesponsord door familie en bekenden. De opbrengst van deze sponsorloop is voor
het aanleggen, onderhoud en uitbreiding van onze speelpleinen. Ook zullen we voor beide locaties
speelmaterialen aanschaffen. Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen een formulier mee waarop ze
sponsoren kunnen verzamelen. Start de hardlooptraining maar!
Tevredenheidsonderzoeken
In de periode na de voorjaarsvakantie en 1 april zullen er onder ouders,
medewerkers en kinderen tevredenheidsonderzoeken afgenomen
worden. De vragenlijsten zijn kort (max 14 vragen) en bedoeld om een
beeld te geven van de tevredenheid. In de periode na de vakantie zult u
hier meer informatie over ontvangen.
Open dag
Op dinsdag 6 maart organiseert de school een open dag voor mensen
die geïnteresseerd zijn in de Gabriëlschool.
Gesprekken (herhaling)
Vandaag krijgt u de uitslagen van de cito-scores of het eerste
functioneringsverslag. Op donderdag 8 maart zijn de 10minutengesprekken. De inschrijving gaat via digiDuif. U ontvangt hiervoor
een aparte uitnodiging, waarbij u zelf de tijd kan bepalen. Deze planning
gaat vrijdag 23 februari open en sluit op vrijdag 2 maart om 13.00. Om u
in te schrijven, logt u in bij digiDuif. In het hoofdmenu vindt u een knop
met ‘gespreksplanner’ en kunt u zich inschrijven op een tijd die voor u het
best uitkomt. Let u bij het plannen van de gesprekken op dat u zelf
eventuele broertjes en zusjes inplant. Houd bij meerdere gesprekken altijd 10 minuten tussen de beide
gesprekken, omdat een gesprek uit kan lopen en u tijd nodig heeft om te wisselen van lokaal. Ook willen
we u vragen de afspraken zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de andere afspraken die de leerkracht
heeft. Zodoende heeft de leerkracht minder open momenten in de planning. Bent u niet in de gelegenheid
om op deze momenten te komen, dan kunt u altijd met de leerkracht een aparte afspraak maken. Voor
ouder(s) en kinderen uit groep 8 is er geen gesprek.
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Samenwerking Expertise Hoogbegaafdheid
In samenwerking met de Gabrielschool deel ik mijn expertise als specialist
hoogbegaafdheid. Mijn naam is Petra van de Kraats- Hop. Ik ben geboren op 28
juni 1963 te Oldebroek.
U kunt mij omschrijven als integer, enthousiast, betrokken en inspirerend.
Als onderwijsadviseur en trainer ben ik geïnteresseerd en ervaren in het werken
met basisschoolleerlingen. Het kind zien en erkennen in zijn mogelijkheden is een
missie die ik graag wil uitdragen.
Eén keer per maand zit ik op de vrijdagochtend op school (locatie Kelnarij) voor
een vrijblijvende inloop. Start 9 maart: 8.15 – 12.15 uur.
Als ouder van een vermoedelijk (hoog)begaafd kind zit u wellicht met vragen:
 Heeft mijn kind een ontwikkelingsvoorsprong?
 Mijn kind vindt school saai, wat bedoelt hij/zij precies?
 Presteert mijn kind op school onder zijn niveau?
 Is mijn kind faalangstig?
 Mijn kind is vaak boos of zit niet lekker in zijn/haar vel, hoe komt dit?
 Mijn kind vertoont moeilijk gedrag, hoe kan ik of school hem helpen?
 Mijn kind heeft weinig aansluiting met vriendjes, wat kan helpen?
 Andere vragen.
Ik ga vrijblijvend met u in gesprek om te kijken waarin ik u en uw kind in samenwerking met school kan
ondersteunen. Eventueel bied ik coaching aan huis voor uw hoogbegaafde kind in de knel. (Tegen tarief).
Petra van de Kraats- Hop
Onderwijspraktijk SMART

www.onderwijspraktijksmart.nl
info@onderwijspraktijksmart.nl
T. 06 57357750
Koningskar Bijstergoed
Ook dit jaar willen we weer met een kar meedoen in de optocht. Het thema van dit jaar is: Van binnen
naar Buiten. het stimuleren van kinderen om te stoppen met gamen en lekker buiten te spelen.
De kar zal in twee gedeeltes worden verdeeld, namelijk een Mario Game World en een gedeelte voor
buiten spel/sport.
De spelregels zijn:
- U kunt u kind(eren) opgeven via www.koningsdagkar.nl
- Opgeven kan tot en met vrijdag 18 maart.
- We hebben een maximaal aantal deelnemers.
- Reservering geschiedt op basis van aanmelding, vol = vol.
- De kosten per kind zijn € 6,- (hogere bijdrage is altijd welkom).
- De reservering wordt pas definitief na betaling het van het volledige bedrag.
- U wordt als ouder een avond ingedeeld om te helpen met het opbouwen/afbouwen van de kar
(start dinsdag 3 april).
Een week voor Koningsdag ontvangt u verdere informatie over het verloop van de dag. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u terecht bij één van de onderstaande ouders:
Birgit en Ronald (ouders van Kyan, Zebra's en Serra, Olifanten)
Chris (vader van Iza, Olifanten en Daan, Kikkers)
Daniello (vader van Sienna, Olifanten)
Loes (moeder van Eva, Bevers)
Viviana (moeder van Lana, Bevers)
GGD inloopspreekuur
Naast de reguliere contactmomenten op school, is het mogelijk om zonder
afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen. Dit inloopspreekuur is
bedoeld voor ouders, leerlingen en leerkrachten van alle klassen. U kunt het
inloopspreekuur gebruiken om vragen en/of zorgen te bespreken. Dit kan
bijvoorbeeld gaan over: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, gewicht,
slapen of schoolverzuim. De jeugdverpleegkundige adviseert, informeert en/of
verwijst door. Vanwege de nauwe samenwerking tussen de
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jeugdverpleegkundige en jeugdarts, kan een jeugdarts worden ingeschakeld bij bijvoorbeeld chronische
ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.
Het eerst volgende inloopspreekuur vindt plaats op school op:
Maandag 5 maart 2018 van 08:30 – 09:00 uur
Samantha Wempe
Jeugdverpleegkundige GGD
Bij vragen, neem gerust contact op met de jeugdverpleegkundige.
Telefonisch via 088-4433248 of via s.wempe@ggdnog.nl
Op de website vindt u meer informatie over het aanbod van de GGD: www.ggdnog.nl
Sterrenkijkdagen 2018 in Putten!
Op vrijdag 23 februari en zaterdag 24 februari zijn er weer de
Landelijk Sterrenkijkdagen. Ook dit jaar organiseert
sterrenvereniging Astra Alteria (www.astraalteria.nl) het
sterrenkijken in onze buurt vanaf 19.00 uur, in en rond de
Gabriëlschool, Kelnarijstraat 40, 3881 CC te Putten.
Buiten staan meerdere telescopen opgesteld op het schoolplein.
De maan is in het Eerste Kwartier. Sterren en sterrenbeelden zullen
met een laserpointer worden getoond en benoemd. Ook binnen
is er een aantrekkelijk programma. Er worden demonstraties
gehouden en we kijken naar de sterrenhemel met behulp van het
programma Stellarium. Met een Stellarium zal worden getoond
hoe het komt dat we op aarde seizoenen hebben. Er zal ook
uitleg worden gegeven over de Melkweg. Er zal een demonstratie
gegeven worden van het “eetbare” zonnestelsel. Er is een
informatietafel, waar iedere bezoeker die de quiz invult een kleine attentie ontvangt. Voor de winnaar is er
per avond een leuk prijsje. Natuurlijk hopen we op onbewolkt weer, maar ook bij bewolkt weer is er een
zeer aantrekkelijk binnenprogramma!!
De toegang is gratis! Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Nadere informatie te verkrijgen bij Kees Witteveen tel 0341-556967/06-55966214 of willyenkees@planet.nl
Even minderen voor een ander
Dit jaar gaat we met de vastenactie naar Mbala in Zambia. In de sloppenwijken van Mbala zijn veel arme
gezinnen, kinderen kunnen vaak niet naar school en vaak is er geen eten. Door de hiv/aids epidemie zijn
veel kinderen hun ouders verloren en wonen vaak bij grootouders. Voor school is er geen geld, er is heel
weinig te eten, om een beetje geld te verdienen verkopen de kinderen vaak houtskool op de markt.
De Zusters van de Heilige harten van Jezus en Maria vangen deze kinderen op in het weeshuis Sunsuntila,
wat wiegen van een baby betekent. Hier kunnen ze naar school, krijgen ze een maaltijd en kunnen ze
spelen met andere kinderen. Ze leren hoe ze zelfredzaam kunnen zijn en hoe ze op een goede manier geld
kunnen verdienen.
Daarnaast is er de Victor Braun school, speciaal voor gehandicapte kinderen. Deze kinderen zitten vaak de
hele dag in huis, in Zambia denken sommigen dat deze kinderen door de duivel bezeten zijn en dat ze niks
kunnen. De school haalt deze kinderen uit hun isolatie thuis, ze krijgen fysiotherapie gaan naar school en
ook zij leren zelfredzaam te zijn en te werken.
Voor slecht €3,50 krijgt één kind één maaltijd, voor €15,- kan een kind naar school!
Uw kind heeft een spaardoosje gemaakt op school en mee genomen naar huis. Hoe mooi zou het zijn als u
samen met uw kind spaart om bijvoorbeeld één kind naar school te sturen of voor een aantal maaltijden te
zorgen! Spaar samen met uw kind, misschien kunnen ze kleine klusjes doen of lege flessen inzamelen.
Het zou fantastisch zijn als we veel kinderen kunnen helpen! Helpt u mee??
In de week voor Pasen worden deze doosjes weer op school ingezameld. U kunt het vastenactiedoosje ook
meebrengen naar de Goede Vrijdag viering in de r.k. kerk.
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