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In dit weekjournaal: Slotfeest, doorschuifmiddag, jaargids,
afscheidsvieringen groep 8, kaarsjes doorgeven, hulp gezocht,
zomeraanbod Jong Putten, Zomerlezen
Volgende week een drukke maar gezellig week voor de boeg, met
een lach en met een traan. Maandag starten we de week met een
slotfeest om dit jaar feestelijk met elkaar af te sluiten. Op maandagen dinsagavond nemen we afscheid van groep 8 en vrijdag is het
alweer de laatste schooldag van het jaar.
Slotfeest
Aanstaande maandag vieren we met
elkaar het slotfeest. Helaas nog zonder
ouders, maar hopelijk mag dit volgend jaar
wel weer. Gedurende de hele dag hebben
we verschillende activiteiten op de
planning. Zo starten we de dag muzikaal
met elkaar. Aansluitend vieren we de
verjaardagen van de leerkrachten in de
groep en ’s middags hebben we met elkaar
nog een viering. Kinderen kunnen helaas
niet verkleed naar school, omdat we diverse sportieve activiteiten
hebben. De lunch wordt verzorgd. Kinderen nemen wel zelf een
tienuurtje mee. Indien uw kind allergieën en/of dieetwensen heeft dan
houden we hier rekening mee, maar wij vragen u ook om wat mee te
geven aan uw kind. Op de Kelnarij graag de fietsen parkeren buiten het
hek. Op Bijstergoed graag de fietsen parkeren nabij de fietsrotonde.

Geplande activiteiten
12-7

Gabriëlfeest

12-7

Afscheidsavond
groep 8 locatie
Bijstergoed
Kaarsjes doorgeven
groep 8 Kelnarij
Afscheidavond
groep 8 locatie
Kelnarij
Laatste schooldag

13-7
13-7
16-7

Doorschuifmiddag (herhaling)
Dinsdagmiddag 12 juli is de jaarlijkse doorschuifmiddag. Alle kinderen
maken dan kennis met hun nieuwe groep en eventueel met de nieuwe
juf of meester. Door de maatregelen rondom Corona is de
doorschuifmiddag tussen 12.30 en 14.00 gepland. Nieuwe kinderen
krijgen van school nog een eigen uitnodiging binnenkort. De kinderen die
nu in groep 8 zitten zijn deze middag vrij.
Jaargids (herhaling)
Elk jaar ontvangt u van ons een jaargids met daarin de meest praktische
zaken, zoals gymtijden, namen van collega’s etc. Deze kalender krijgt u
van ons digitaal, maar is ook op papier aan te vragen bij meester Monno
(m.vanzeeland@gabriel-school.nl). De digitale agenda wordt ook in
Social schools geïmporteerd. Deze kunt u koppelen aan uw eigen
digitale agenda.
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Afscheidsvieringen groep 8
Op maandag 12 juli en dinsdag 13 juli nemen de kinderen uit groep 8 afscheid van de school. De ouders
hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Doordat we maar een beperkt aantal mensen kunnen
toelaten hebben we een livestream via de kerk opgezet. U kunt de viering dus live volgen, of later
terugkijken op ons kanaal.
Bijstergoed maandag 12 juli 19.30 https://youtu.be/RUr2okh7nAA
Kelnarij dinsdag 13 juli 19.30. https://youtu.be/NIsbUT2P-Cs
Kaarsjes doorgeven
Traditiegetrouw geven we aan het eind van het schooljaar de kaarsjes door aan de nieuwe groep 8
kinderen van volgend jaar. Vanwege de maatregelen kunnen hier nog geen ouders bij aanwezig zijn en
beperken we grote groepen kinderen bij elkaar. Daarom hebben we dit jaar een livestream opgezet op
beide locaties, zodat u thuis kunt meekijken en ook de groepen dit live kunnen volgen. Ook kunt u het
achteraf terugkijken. Dit zal plaatsvinden voor de Kelnarij op dinsdag 13 juli 11.30
De viering van Bijstergoed kunt u hier terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=AsQzuKoPhKA
Onderstaande link kunt u gebruiken voor de viering Kelnarij van aanstaande dinsdag:
https://youtu.be/yMxFs_KKV8k
Hulpvader/moeder/oom/tante/opa/oma gezocht voor de Lego
League! Locatie Bijstergoed
Voor de Lego League van volgend schooljaar ben ik nog op zoek naar
een enthousiaste hulpvader, moeder, oom, tante, opa of oma die mij
op iedere dinsdag van +/- 11.00 tot 14.00 uur wilt helpen met het
begeleiden van een groepje kinderen op de locatie Bijstergoed.
Samen met de kinderen gaan we bezig met het programmeren van de
Lego Mindstorm robot via een device (laptop of tablet) en voeren we verschillende missies uit. De missies
waar we het afgelopen (korte) schooljaar mee bezig zijn geweest zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=ntRcZgWvopA&t=69s
Naast de robotwedstrijd werken we ook aan een innovatieproject. Wat het innovatieproject moet zijn is nog
niet bekend vanuit de organisatie. Dit schooljaar moesten de kinderen op zoek gaan naar een specifiek
probleem én oplossing voor het feit dat mensen niet actief genoeg zijn.
Uiteindelijk werken we toe naar de regiofinale in Zwolle, gehouden op 3 en 4 februari 2022.
Bent of kent u iemand die het leuk vindt om samen met kinderen te ontdekken of bent of kent u iemand die
affiniteit heeft met programmeren? Dan zie ik uw mail graag tegemoet: y.aartsen@gabriel-school.nl
Alvast bedankt voor uw reactie!
Groetjes, meester Youri
Zomeraanbod jong Putten
De vakantie staat alweer voor de deur en iedereen is druk bezig met afronden.
Gelukkig wordt er voor de kinderen wel nog van alles georganiseerd in de
vakantie. Wij hebben al dit aanbod samengevoegd in het jaarlijkse
zomervakantieboekje. Deze vinden jullie in de bijlage
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LEZEND DE ZOMER DOOR

Beste ouder/verzorger,
Hoera, de zomervakantie is begonnen! Zon, zee, strand... en een boek. Want ook in
de zomervakantie is het belangrijk dat er wordt gelezen. Anders kan je kind een
zomerleesdip krijgen.
Wat is een zomerleesdip? Als er in de vakantie weinig of niet gelezen wordt, gaat het
leesniveau van een kind heel erg snel achteruit. Dit is vaak lastig in te halen, zeker als
een kind moeite heeft met lezen.
Deze nieuwsbrief staat vol met tips om een zomerleesdip tegen te gaan. Ontdek en
beleef van alles tijdens het lezen en ga spelenderwijs aan de slag met taal.
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(ONLINE) BIBLIOTHEEK

Bij de Online Bibliotheek heb je als bibliotheeklid toegang tot e-books en
luisterboeken. Zo lees en luister je altijd en overal.
Kinderen zijn tot en met 17 jaar gratis lid van de Bibliotheek. Is jouw kind nog niet lid
van de Bibliotheek Noordwest Veluwe? Als ouder/verzorger kan je via onze website
www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl je kind lid maken. Voor het lid worden betaal je
eenmalig 3.00 euro inschrijfkosten.

WEBSITE VAN DE BIBLIOTHEEK NOORDWEST VELUWE

Heeft de school de Bibliotheek op school? Dan kunnen wij met toestemming van jou je
kind lid maken. Meer informatie hierover vind je via de button.

MEER INFO VOOR BIBLIOTHEEK OP SCHOOL!

Hoe word je lid van de Online Bibliotheek? En hoe gebruik je de Online Bibliotheek?
Via de button vind je een stappenplan.

VIND HIER HET STAPPENPLAN!
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ONTDEK DE BOEKSOORTEN

In korte tijd introduceren de Leesmediaconsulenten van de Bibliotheek
met enthousiasme verschillende soorten boeken: gedichtenbundels, kijken zoekboeken, stripboeken, informatieboeken en e-books. Op ons YouTube-kanaal
kun je de video's hiervan vinden.
Leuk boek gezien? Leen het boek in de Bibliotheek.

VIND HIER DE VIDEO'S!

SPAAR ZE ALLEMAAL

Met je kind ontdekken welke boeken er allemaal zijn in de Bibliotheek? Print dan
de stempelkaart over prentenboeken en/of over verschillende boeksoorten. Veel
plezier op jullie ontdekkingstocht in de Bibliotheek!

VIND HIER DE STEMPELKAARTEN!
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IK GA OP VAKANTIE EN NEEM MEE

Ga spelenderwijs aan de slag met taal. Via de button vind je van allerlei leuke
spelletjes voor in de zomervakantie of voor als je onderweg bent.

VIND HIER LEUKE SPELLETJES!

Copyright © 2021 Bibliotheek Noordwest Veluwe
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