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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De buitenschoolse activiteiten zijn weer volop aan de gang.
Afgelopen weken het schoolvoetbaltoernooi. Komende week zijn de
koningsspelen en na de meivakantie het korfbaltoernooi. Verder
informeren wij u over de huisvesting en de keuzecursus.
Officiële opening.
Op dinsdag 26 juni zal locatie Kelnarij officieel geopend worden.
Dit willen we met kinderen en ouders vieren. Op beide locaties zal
er een dag vullend programma voor de kinderen zijn, met tot slot
een SPETTERENDE voorstelling voor ouders en belangstellenden.
De voorstelling op locatie Bijstergoed is van 14.30 uur – 15.30 uur
De officiële opening van locatie Kelnarij is om 14.15 uur, gevolgd
door de voorstelling om 14.45 uur- 15.45 uur. Aansluitend zal de
receptie plaatsvinden.
Houd deze datum alvast vrij in uw agenda!
Dit betekent dat de stranddagen en bosdagen komen te
vervallen!!

Huisvesting
Eind februari hebben wij u geïnformeerd over het besluit om op de locatie
Bijstergoed te gaan werken met een leerlingenstop. Voor het schooljaar
2018-2019 betekent dit dat we met zeven groepen gaan starten. De
verwachting is dat we vanaf het schooljaar 2023-2024 met zes groepen
gaan werken. Enkele dagen na de bijeenkomst werden wij echter
overvallen door een onaangenaame verrassing. Het schoolgedeelte
biedt ruimte voor zes groepen. Het zevende lokaal huren wij op dit
moment nog van een externe partij. Het huurcontract voor deze ruimte
eindigt op 31-8-2018 en wordt niet verlengd. Onze eerste insteek is het
plaatsen van een noodlokaal, zodat een groep daar geplaatst kan
worden. Ook onderzoeken wij de opties om dit binnen het gebouw op te
lossen. Het besluit vanuit de gemeente m.b.t. de vergunning voor het
plaatsen van de unit wordt eind mei verwacht. Ruim voor de
zomervakantie zullen we u informeren over de wijze waarop we de
zevende groep zullen huisvesten.
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Weekopening door juf
Sandra Kroondijk en
meester Youri. Vrijdag
is er een IPC afsluiting.
Afsluiting keuzecursus
bovenbouw
Route 8 toets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag (kinderen
vrij)
Meivakantie
MR vergadering
Tweede Pinksterdag
Studiedag (kinderen
vrij)
Parnterschapsteam
Kamp groep 8
Avondvierdaagse

Koningsspelen – Oproep ouders!!
Aanstaande vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Dit jaar start groep 1
t/m 4 gezamenlijk met een gezond Koningsontbijt op school. Groep 5 zal
in de stamgroep mee-eten. Ieder kind neemt een gezond hapje mee
naar school (voor max. 4 à 5 kinderen). Het ontbijt is een extraatje en
vervangt niet het ontbijt dat kinderen thuis eten. Bij iedere groep hangt er
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een inschrijflijst.
Groepen 1 t/m 4
De groepen 1 t/m 4 blijven op school en hebben een leuke spelletjesochtend. Op dit moment zijn er nog
niet voldoende ouders die kunnen helpen om de groepjes begeleiden. Hier hebben we veel ouders voor
nodig om alle groepjes te begeleiden. Er hangt een inschrijflijst bij de ingang van de school en bij het lokaal
van de Dolfijnen. Hierop kunt u zich aanmelden.
Groepen 5 t/m 8
De kinderen uit groep 6 t/m 8 starten gezamenlijk in de zaal en zullen daarna (samen met groep 5)
meedoen met de activiteiten van Jong Putten. 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 groep 5 is er nog hulp nodig van ouders om kinderen te brengen en te halen!! Zowel op Bijstergoed als
op Kelnarij. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Andrea of bij de stamgroepleid(st)er. Tevens hangt er een
inschrijflijst bij de ingang van de school/bij het lokaal van de Beren.
Groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar hun locatie. We zijn nog op zoek naar twee ouders die met groep 6
mee willen (meefietsen en groepje begeleiden) en nog een ouder die met groep 8 mee gaat (liefst iemand
van de Valken of IJsvogels). Kunt u helpen? Graag even een berichtje naar juf Andrea via a.vooijs@gabrielschool.nl. Trek allemaal vast je oranje kleren uit de kast!
Voetbaltoernooi SDC groep 7 en 8
Deze week was het lekker voetbalweer en de sfeer zat er dan ook goed in. Vanavond zijn er ook nog teams
die mee mogen doen met de finaleavond. We hopen natuurlijk dat ze volgende week de beker kunnen
komen laten zien!
Schoolkorfbal
Van 14 t/m 16 mei organiseert korfbalvereniging de Meeuwen weer het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi voor alle scholen in Putten. Op maandagavond 14 mei zal het
toernooi plaatvinden voor groep 3 en 4, op dinsdagavond 15 mei voor groep 5 en 6
en op woensdagavond 16 mei voor groep 7 en 8.
Komende week kunnen de kinderen zich inschrijven op de inschrijflijsten bij de
ingang van de groepen. Ook zoeken wij per team een coach die de kinderen op
de avond van het toernooi wil begeleiden en voorafgaand een paar keer met het
team wil trainen (dit gebeurd ook tijdens de gymlessen). Alleen teams met een
coach kunnen ingeschreven worden. Groep 3 en 4 speelt met 6 kinderen in een
team (jongens en meisjes gemixt), groep 5 tot en met 8 speelt met 8 kinderen in een
team (ook gemixt).
We hebben dit jaar veel teams in kunnen schrijven, dus we hopen dat jullie allemaal meedoen
Verkeersexamen
Deze week hebben de kinderen uit groep 7 meegedaan met het verkeersexamen. Iedereen is in ieder
geval voor het theorie-examen geslaagd. Maandag horen de kinderen of ze ook geslaagd zijn voor het
praktijkexamen.
Keuzecursus
Afgelopen woensdag was alweer de laatste keer van de keuzecursus van de bovenbouw. De kinderen
hebben dan ook hard gewerkt aan verschillende programma’s. Zo werd er geprogrammeerd, gedanst,
gefiguurzaagd, drama en nog veel meer. Woensdag 18 april is de afsluiting van de keuzecursus. Vanaf
11.15 tot 12.00 laten alle groepjes zien wat ze gedaan hebben. Ook ouders zijn hierbij meer dan welkom. De
afsluiting vindt plaats op de locatie Kelnarij in de speelzaal.
Studiedag 22 mei (herhaling)
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In de nieuwe schoolgids die te downloaden is vanaf onze website staat een fout, namelijk dat de studiedag
op maandag 14 mei is. In de oude schoolgids en jaarkalenders staat 22 mei, wat correct is. Excuses voor het
ongemak.
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