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In dit weekjournaal: Parkeren bij school, lerarentekorten, personeel
ontwikkelingen, Palmpasen, groepsverdeling, hulp gevraagd
verkeersexamen, koningsspelen, vastenactie.
Een nieuw weekjournaal, met daarin parkeerperikelen, het
lerarentekort, personele ontwikkelingen en Palmpasen. Ook kunnen
wij u de groepsverdeling mededelen voor het schooljaar 2019-2020.
Wij wensen u alvast een heel fijn weekend.
Parkeren bij school
Regelmatig vragen wij uw aandacht voor het parkeren bij en rondom
school. In overleg met gemeente en politie hebben wij een plan bedacht
om het parkeren beter te structureren, zodat het ten goede komt aan de
veiligheid van onze kinderen. We zullen op Bijstergoed en op de Kelnarij
vanaf komende maandag werken met parkeerzones. Parkeerzone groen,
oranje en blauw. Voor elk van deze zones kunt u vanaf maandag bij de
directie een parkeerkaart kopen per schooljaar. Zone groen: € 50,- ; Zone
oranje: € 25,- en zone blauw: € 10,-. Auto´s buiten de zone zijn gratis! Elke
zone kent een vooraf bepaald aantal parkeerplaatsen. Zodoende
kunnen we het aantal auto´s die geparkeerd staan in een zone sturen.
Met het opgehaalde geld huren we verkeersregelaars in. Voor meer
informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met meester Sander.
(s.vanzomeren@gabriel-school.nl)

Geplande activiteiten
1-4

3-4
3-4

Weekopening door juf
Marienke en juf Esther.
Vrijdag sluiten de
Giraffen en de
Adelaars de week af.
Grote rekendag

10-4

Voetbaltoernooi RoodWit
Partnerschapsteam

16-4

MR-vergadering

18-4

Witte
donderdagviering
Goede vrijdag,
kinderen vrij.
Meivakantie

19-4
22-4
3-5

Wisseling weekopening/sluiting
Bijstergoed
Op vrijdag 5 april hebben de
Giraffen de weeksluiting ipv de
Olifanten.
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Slapeloze nachten..
Staking, lege invalpoelen, groepen naar huis, groepen opdelen, noodmaatregelen om toch maar geen
groep naar huis te sturen, collega’s extra vragen, ouders informeren, team informeren, etc etc. En veel
wikken en wegen van mijn kant. Wie gaat straks het verlof van juf Marlies invullen? Kan een collega wel
naar cursus? Wat is de rek van het team? Vraag ik niet te veel van collega’s? Kunnen we volgend jaar de
formatie rondkrijgen? Hoe houden we zo min mogelijk verschillende mensen voor de groep? Hoe groot het
probleem is, wordt pas duidelijk dat het elke keer maar net lukt om inval te vinden. En ja, soms zijn deze
oplossingen minder mooi dan dat we zouden willen. Maar toch, de kinderen kunnen vooralsnog meestal
naar school en eigenlijk hebben we altijd bekende gezichten voor een groep. Als we geen hulp hadden
gekregen van collega’s en ouders, dan had ik dit jaar al 49X een groep moeten opsplitsen of naar huis
moeten sturen. Iedereen heeft een eigen reden om te staken, maar alle leerkrachten staken minimaal voor
de toekomst van het leraarschap! Ook in Putten zullen de tekorten alleen maar verder oplopen. Ik maak
me grote zorgen!
Personel
Juf Marlies
Volgende week start juf Everine bij de Zebra’s op maandag, dinsdag en woensdag. Wij wensen haar veel
plezier bij de Olifanten. Naast juf Everine zal juf Madelon op donderdag en vrijdag t/m de zomervakantie
de Olifanten lesgeven.
Juf Madelon
Na de meivakantie zal juf Madelon haar werkzaamheden bij de IJsvogels neerleggen. Juf Nicky zal dan
starten met haar WPO.
Juf Marian
Juf Marian zal volgende week maandag weer starten bij de Zebra’s.
Juf Andrea
Hoera! Juf Andrea is bevallen van een gezonde zoon Noud! Binnenkort zal juf
Andrea met Noud een bezoek brengen aan de locatie Kelnarij.
Palmpasen
Op zondag 14 april 2019 is het weer Palmpasen. Het is traditie dat wij dan met
de kleuters in een Palmpaasoptocht naar de kerk gaan. Om 8.50u. worden alle
kleuters op de Kelnarij verwacht. Alle kinderen nemen zelf hun Palmpaasstok mee!! Om
9.05u. vertrekken de kinderen in een mooie optocht richting de kerk. In de kerk lopen ze
naar het altaar, zingen mee met de liedjes en luisteren naar het verhaal van Palmzondag.
Na ongeveer 15 minuten verlaten de kleuters, onder gezang, de kerk weer. Terug op
school mogen ze paaseitjes zoeken en lekker opeten. U kunt uw kind rond 9.45 u. ophalen
na het eitjes zoeken. De kinderen krijgen dan nog een (Palmpaas)broodje mee naar huis!
We willen u vragen niet mee te lopen met de optocht naar de kerk. Voor de wachtende ouders is er koffie
op de Kelnarij. Ouders en oudere kinderen zijn van harte uitgenodigd om de kinderdienst mee te vieren.
Kinderkoor De Toverbal zorgt voor de muzikale omlijsting o.l.v. juf Sandra Bakker. De kinderen waarvan de
ouders de dienst bij wonen worden vanaf de Kelnarij terug gebracht naar de kerk en daar opgevangen.
Wilt u wel van te voren bij de stamgroepleidster aangeven welke kinderen dat zijn. Hiervoor hangt een
intekenlijstlijst bij de deur. Wilt u daar ook svp invullen als uw kind alleen mee gaat lopen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Hartelijke groet van de onderbouw- meester & juffen.
Evaluatie portfolio
Het tweede portfoliogesprek heeft plaats gevonden. Graag willen wij van u weten hoe u dit als ouders
heeft ervaren. Heeft u op-/aanmerkingen over het portfolio of het portfoliogesprek, mail naar
p.joustra@gabriel-school.nl
Wij ontvangen graag uw reactie vóór vrijdag 12 april.
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Groepsverdeling
De afgelopen weken zijn we druk aan het puzzelen gegaan over welke groepen wij volgend jaar kunnen
en willen vormen. Vooral voor de locatie Bijstergoed was het een lastige puzzel. De bovenbouw op
Bijstergoed vonden wij aan de grote kant. We hebben dan ook besloten hier drie groepen van te maken.
Twee gemiddelde groepen en één wat kleinere groep. De aantallen die u hieronder leest zijn aantallen
kinderen evenredig verdeeld over de groepen. In de praktijk kunnen deze aantallen afwijken.
Kelnarij
Verwacht aantal
Bijstergoed
Verwacht aantal
kinderen
kinderen
Dolfijnen 1-2
19
Kikkers 1-2
21
Bevers 1-2
19
Salamanders 1-2
21
Vossen 3-4-5
24
Zebra’s 3-4-5
26
Beren 3-4-5
23
Olifanten 3-4-5
26
Adelaars 6-7-8
22
Giraffen 3-4-5
26
Uilen 6-7-8
22
IJsvogels 6-7-8
25
Valken 6-7-8
25
Bovenbouw 6-7-8
15
Wij hopen u binnenkort te kunnen informeren wie welke groepen les gaat geven. Mocht u vragen hebben,
dan kunt u altijd bij de leerkracht of MT terecht.
Hulp gevraagd voor het verkeersexamen (herhaling)
Op donderdag 11 april 2019 wordt het praktijkverkeersexamen door kinderen gereden. Tijdens dit examen
krijgen de kinderen een felgekleurd hesje met rugnummer en rijden een vaste route die door bebording
wordt aangegeven. Om het examen in goede en veilige banen te leiden, is medewerking van vrijwilligers
van groot belang. Om de kinderen te begeleiden en het verkeersgedrag te kunnen registreren, worden er
namelijk langs de route 8 controleposten uitgezet. Een controlepost wordt voor maximaal 2 uur
ingenomen. Om het verkeersexamen te laten slagen, is de medewerking van in totaal
24 (groot)ouders/verzorgers/vrijwilligers gewenst. Voor de vrijwilligers wordt een consumptie
geregeld.
De tijden waarop de controleposten moeten worden ingenomen zijn:
 's morgens van 8.45 uur tot circa 10.30 uur of
 's morgens van 10.30 uur tot circa 12.00 uur of
 's middags van 13.30 uur tot circa 15.15 uur.
Koningsspelen (herhaling)
De Koningsspelen komen er weer aan op vrijdag 12 april 2019. Dit jaar starten we gezamenlijk met het lied
de pasapas van kinderen voor kinderen. De kinderen worden gewoon tussen 8:15-8:30 uur in de groep
verwacht, om 8:45 uur zal de gezamenlijke opening op het plein zijn.
Groepen 1 t/m 4
De groepen 1 t/m 4 blijven op school en hebben een leuke spelletjesochtend. Hier hebben we veel ouders
voor nodig om alle groepjes te begeleiden. Er hangt vanaf maandag 18 maart een inschrijflijst bij de ingang
van de school. Hierop kunt u zich aanmelden. (bijstergoed gelijk op de ramen bij de ingang, kelnarij op het
mededelingenbord gelijk bij de hoofdingang).
Groepen 5 t/m 8
De kinderen uit groep 5 t/m 8 verzamelen na de gezamenlijke opening buiten op het plein en zullen die
ochtend meedoen met de activiteiten vanuit JongPutten. In onderstaand schema ziet u waar de groepen
heen gaan en wat zij mee moeten nemen.
 Groep 5: SDC Putten – buitensportkleren mee
 Groep 6: De Meeuwen – buitensportkleren mee
 Groep 7: De Vale Ouwe/Zaal de Meeuwen – Binnen- en buitensportkleren mee (denk aan 2 soorten
schoeisel!)
 Groep 8: Bosbad putten – Zwemkleding/handdoek en buitensportkleren mee.
Voor de groepen 5 zijn er auto’s nodig voor het rijden naar SDC Putten, een aantal ouders zijn er die
ochtend ook nodig voor het begeleiden van de groepen. Deze inschrijflijst vindt u ook bij de ingang van de
locaties. Groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar hun locatie. Voor die groepen zoeken we een fietsouder en
per groep een 1 of 2 begeleiders. Ook deze laatste inschrijflijst vindt u bij de ingang! Trekken jullie allemaal
vast de oranjekleding uit de kast?
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Vastenactie Schoon water verandert alles!
De vastentijd is begonnen en dit jaar doen wij mee met de scholenactie
van de landelijke Vastenactie! We komen samen in actie voor kinderen
die onze hulp het hardst nodig hebben. In de weken voor Pasen kunnen
we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen
die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij
besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten
rondom water. Tijdens Vastenactie 2019 zamelen we geld in voor de
campagne ‘Schoon water verandert alles!’ We ondersteunen hiermee
waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij
afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks
aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer
te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd
voor school en werk. Schoon water verandert alles!
Acties in school
In de komende actieperiode gaan de kinderen waterflesjes verkopen, zij krijgen de inschrijfformulieren
hiervoor binnenkort mee. Uiteraard mogen de kinderen ook zelf kleine acties opzetten. Klusjes doen, lege
flessen inleveren enz. in elke klas staat een spaarpot en hierin kunnen de verzamelde centjes worden
gedaan. Alle kleine beetjes helpen, want voor € 15,- kan iemand al een waterfilter ontvangen, waardoor zij
veilig drinkwater kunnen maken voor zichzelf.
Actie Katholieke Kerk
Deze actie wordt uiteraard ook gedragen door onze kerk, daar wordt ook geld ingezameld in de periode
naar Pasen. Op Witte donderdag eindigt de Vastentijd en hopen we met de school en de kerk een mooie
opbrengt voor dit project te hebben ingezameld.
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