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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Overheerlijk weer vandaag en dat met de Koningsspelen!
Fantastische hoe de kinderen genoten hebben van deze dag en dat
was niet mogelijk zonder de hulp van alle ouders en andere
betrokkenen! Volgende week nog een korte week en dan twee
weken vakantie. In dit weekjournaal een verslag van de
Koningsspelen en het verkeersexamen. Ook informeren wij u over de
staking van 30 mei.
Alvast een heel fijn weekend. Volgende week is er geen
weekjournaal i.v.m. Koningsdag.
Eerste Communie
Heel bijzonder: aankomende zondag zullen 5 kinderen van de
Gabrielschool in een feestelijke viering in Ermelo voor de eerste keer de
communie mogen ontvangen. Kinderkoor de Toverbal zal hierbij zingen.
Amber, Lucas, Julius, Mackenzie en Julia, van harte gefeliciteerd! Wil je
erbij zijn? De viering is om 11.00 uur in de Goede Herderkerk, Smidsweg 20
in Ermelo.
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!!
Gezocht voor de opening
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de openingsfestiviteiten
op 26 juni. Hiervoor zijn we naarstig op zoek naar een stevige grote tent
van minimaal 8m x10m om bij regenachtig weer de voorstelling buiten te
laten plaatsvinden. Graag doorgeven aan juf Els of juf Paola.
(e.baars@gabriel-school.nl ; p.joustra@gabriel-school.nl )

Geplande activiteiten
24-4

20-4
27-4
30-4
11-5
15-5
21-5
22-5
23-5
28-5/
1-6
30-5
5-6/
8-6

Weekopening door juf
Linda en juf Miriam.
Vrijdag is er geen
weeksluiting i.v.m.
Koningsdag
Koningsspelen
Koningsdag (kinderen
vrij)
Meivakantie
MR vergadering
Tweede Pinksterdag
Studiedag (kinderen
vrij)
Parnterschapsteam
Kamp groep 8
Staking
(kinderen vrij)
Avondvierdaagse

Route 8
Deze week hebben de kinderen uit groep 8 de eindtoets Route 8
gedaan. We hopen de resultaten binnenkort met de desbetreffende
ouders en kinderen te kunnen delen.
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Schoolvoetbaltoernooi SDC
Vorige week vrijdag was de finaleronde van het SDC
voetbaltoernooi van de bovenbouw. Zowel het meidenteam als
het jongensteam zijn derde geworden. Ze hadden erg
spannende wedstrijden. De jongens hebben zelfs twee keer een
wedstrijd moeten beslissen met een strafschoppenserie.
Koningsspelen
Vandaag hebben alle kinderen kunnen genieten van de
Koningsspelen. Eerst hebben de onder- en middenbouw in hun
eigen stamgroep kunnen genieten van een lekker ontbijtje. De
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben daarna verschillende leuke
spelletjes gedaan op school. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8
hebben op verschillende locaties in Putten de Koningsspelen gevierd.
Door de ondersteuning van Jong Putten en de vele vrijwilligers was het
een enorm geslaagde ochtend. Ook alle ouders bedankt voor jullie
inzet!
Verkeersexamen
Alle kinderen zijn geslaagd!
Keuzecursus
Afgelopen woensdag is de afsluiting van de keuzecursus geweest en met een fantastisch resultaat. De
verschillende groepjes hebben leuke en goede presentaties kunnen geven. Namens iedereen willen we
graag alle betrokkenen nogmaals bedanken!
Staking 30 mei
Op woensdag 30 mei zal er stakingsdag georganiseerd worden voor de
regio Gelderland. De verwachting is dat ook de Gabriëlschool wederom
mee zal doen om de standpunten vanuit PO-in actie te ondersteunen.
Volgende week gaat het team met elkaar in gesprek om dit te
bekrachtigen.
Schoolkorfbal (herhaling)
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
Studiedag 22 mei (herhaling)
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.
Kinderkoor De Toverbal
Aanstaande zondag 22 april mogen de Toverballers weer zingen tijdens
de Eerste Communie Viering. Het wordt een feestelijke viering met veel
leuke liedjes. De viering begint om 11.00 uur in de Goede Herderkerk in
Ermelo aan de Smidsweg 20. De kerk is het makkelijkst te bereiken via de
tweede rotonde van Ermelo (bij de muziektent). Neem de eerste afslag op
deze rotonde en daarna de eerste weg rechts. Dit is de
Smidsweg. Parkeren kan in de wijk. Juf Linda zal het koortje deze keer
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dirigeren. Wil iedereen uiterlijk 10.50 uur aanwezig zijn. Tot zondag allemaal
De wereldtaal Spaans leren voor ouders/verzorgers?
Spaanse lessen alleen voor Gabriëlschool-ouders! Dit is uw kans Spaans te leren volgens de Garcia
methode. De Spaanse taal leren spreken en verstaan? Gegeven door een geboren Spanjaard!? U zult
versteld staan van uw eigen resultaten. Gegarandeerd! En dat voor € 10, - per uur inclusief
lesmateriaal/boeken, die u kunt houden. De lessen worden op donderdagavond tussen 19.30 uur en 20.45
uur gegeven op de locatie Kelnarij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met William Garcia (0658813216).
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op zaterdagmiddag 26 mei organiseert Triton Putten i.s.m. Jong Putten het eerste
schoolwaterpolotoernooi van Putten. Tijdens dit toernooi staat de kennismaking met waterpolo
centraal maar hopen wij dat iedereen; spelers, leiders en toeschouwers vooral plezier zullen
beleven tijdens het toernooi en de waterpolosport.
Er wordt gespeeld met twee leeftijdscategorieën om deel te nemen; teams uit groep 5/6 en
teams uit groep 7/8. De teams zullen in (korte) wedstrijden met echte scheidsrechters tegen
elkaar strijden in echte wedstrijden. De mixteams (jongens en meisjes) bestaan uit vier spelers in
het water en maximaal 2 wisselspelers. Uiteindelijk zal er gestreden worden om de felbegeerde
Tritonbeker mee naar huis te nemen!
Wie weet wint jouw team van jullie school wel de eerste Tritonbeker! Inschrijving vindt plaats via
de mail, met daarin vermeld: de spelers en de teamleider. De teamleider (een ouder of
leerkracht) is ook bij het toernooi aanwezig en draagt verantwoordelijkheid voor het team.

Bij definitieve inschrijving ontvang je van ons alle informatie en het programmaboekje over het
toernooi, wedstrijden en hoe je het beste voor te bereiden ︃. Voor meer informatie en/of
vragen kun je contact opnemen met Eelco Bakker: E-mail: eelcobakker@hotmail.com of 0624772003.
Een sportieve groet namens de schoolwaterpolocommissie,
Eelco Bakker
Gerben van de Groep
Ioannis Ignatiadatis
David Kras

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In het kort:
Waar:
Datum:
Voor wie:
Team:
Aanmelden;
Kosten:
Aanvang:
Tijdstip:
Prijsuitreiking:

Bosbad Putten
Zaterdag 26 mei
Groep 5/6 en groep 7/8 (mixteams jongensmeisjes)
Een team bestaat uit minimaal 4 spelers (maximaal 6) + 1 begeleider(s)
Uiterlijk voor 18 mei
€6,00 per team
12.30u
13.00-15.00u
+/- 15.00u
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