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In dit weekjournaal: Portfolio, rekenwedstrijd, slotdag, nieuwe
website, NPO, groepsverdeling, vacature.
Op beide locaties wordt er enorm genoten van het heerlijke weer. Zo
hebben we de kinderen getrakteerd op ijs (om de hersenen te
koelen) en was er op Bijstergoed een heus waterfestijn met middenen bovenbouwkinderen. Ook gingen veel groepen lekker buiten
eten en kon er naar hartenlust buiten gespeeld worden.
In dit weekjournaal informatie rondom het portfolio, heeft Renske het
héél goed gedaan met de landelijke rekenwedstrijd en informeren
wij u over het NPO-programma.
Portfolio
Gelukkig hebben wij weer een hele periode aan het portfolio kunnen
werken en is het portfolio weer als vanouds gevuld. De gesprekken zullen
nog wel via zoom plaatsvinden in de week van 28 juni.
Onderbouw: De gesprekken zullen plaatsvinden met alle ouders van
zowel groep 1 als groep 2, maar zonder kind. De leerkracht plant voor elk
gesprek 10 minuten.
Middenbouw: De gesprekken zullen plaatsvinden met alle kinderen
samen met hun ouders. De leerkracht plant voor elk gesprek 15 minuten.
Bovenbouw: De gesprekken zullen plaatsvinden met de kinderen van
groep 6 en 7 samen met hun ouders. Voor de kinderen van groep 7 zal
dit een voorlopig adviesgesprek zijn i.p.v. een portfoliogesprek. De
leerkracht plant voor elk gesprek 15 minuten.
Vanaf vrijdag 18 juni om 15:00 uur tot woensdag 23 juni 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.
Op vrijdag 25 juni krijgt uw kind het portfolio mee naar huis, zodat u deze
vooraf met uw kind kan bekijken en tijdens het gesprek gerichte vragen
hierover kan stellen. Wilt u ervoor zorgen dat het portfolio na de
gesprekken weer z.s.m. mee naar school wordt genomen?
NPO
Regelmatig schrijven we in inze nieuwsbrief over de NPO (Nationaal
Programma onderwijsachterstanden). In eerdere berichten hebben wij
gedeeld dat we momenteel bezig zijn met de schoolscan, waarbij we in
kaart brengen welke achterstanden wij signaleren. Tijdens de studiedag
van 21 juni gaan we gezamenlijk als team naar aanleiding van de laatste
resultaten kijken wat er passend is voor onze school. De scan en de
passende interventies krijgen vervolgens een plek in ons jaarplan. Meer
informatie vindt u hier.

Geplande activiteiten

28-6

Komende weken
geen vieringen
Studiedag (kinderen
vrij)
Studiedag (kinderen
vrij)
Portfolioweek

5-7

Kampen groep 8

12-7

Gabriëlfeest

12-7

14-7

Afscheidsavond
groep 8 locatie
Bijstergoed
Afscheidavond
groep 8 locatie
Kelnarij
Slotfeest

16-7

Laatste schooldag

18-6
21-6

13-7

Studiedagen 18 en 21 juni
(herhaling)
Op vrijdag 18 en maandag 21
juni hebben we het met team
studiedagen. De kinderen zijn
deze dag vrij.
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Rekenwedstrijd
Een aantal kinderen van onze school hebben meegedaan aan de
W4Kangoeroewedstrijd. Dit is een reken- en wiskundewedstrijd dat als doel
heeft om kinderen te laten ervaren dat wiskunde en rekenen heel leuk en
uitdagend kan zijn. Alle deelnemers ontvingen een presentje en een
certificaat. Renske van Winkoop uit de Paradijsvogels had de opdrachten zo
goed gemaakt dat ze in de prijzen is gevallen. Naast een cadeaupakket met
allemaal leuke rekenspelletjes mag ze een abonnement op een tijdschrift
uitkiezen. Renske, gefeliciteerd!
Slotdag (herhaling)
Nog maar enkele weken en we sluiten het jaar met elkaar af. In de laatste twee weken van het schooljaar
willlen we weer diverse activiteiten organiseren. Zo graat groep 8 in de week van 5 juli op kamp en willen
we op maandag 12 juli een groots Gabriëlfeest geven, waarbij we slotfeest, slotdag en de verjaardag van
de leerkrachten vieren. We kiezen voor deze maandag, omdat anders groep 8 al afscheid heeft genomen
van de school. Op dit moment zijn we samen met de oudervereniging aan het nadenken over de inhoud.
Wilt u meedenken, of heeft u suggesties? Deze zijn altijd van harte welkom.
Nieuwe website
Samen met diverse teamleden zijn we aan het nadenken over onze nieuwe website. We willen ook u
graag betrekken door het stellen van een aantal vragen (via de e-mail). Mocht u mee willen denken, dan
kunt u mailen naar s.vanzomeren@gabriel-school.nl en ontvangt van ons per ommegaande een vijftal
vragen. We hopen de nieuwe website in het derde kwartaal van 2021 op te kunnen leveren.
Groepsverdeling
Afgelopen week hebben de collega’s op beide locaties een eerste aanzet gemaakt met het verdelen van
de kinderen. De komende weken hebben we nog verschillende zaken te bekijken. Zodra we de
groepsverdeling kunnen vaststellen zullen we dit met u delen.
Vacature
Door het Nationaal Programma Onderwijsachterstanden (NPO) krijgen we meer financiële middelen
binnen. Dat betekent dat wij een vacature kunnen uitzetten voor twee dagen in de bovenbouw. Mocht u
iemand weten die geïnteresseerd is (of wellicht uzelf), dan horen wij dat graag! De vacature kunt u hier
vinden: https://ontwerpersvanonderwijs.nl/leerkracht-de-gabrielschool/
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