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Aan de ouder(s) van:  
 

Informatie schooljaar 2018-2019 
 

 
      
Gabriëlschool locatie Michiel te Hovestraat (MTH) Michiel ten Hovestraat 9 2613 VX Delft    Tel. 015 2134615  Gabriëlschool locatie Harnaschpolder (HP) Kristalweg 107 2614 SH Delft    Tel. 015 2135880  E-mail   gabriel@laurentiusstichting.nl Website   www.gabrielschool.nl 
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Beste ouders, 
Voor u ligt de eindejaarsbrief van de Gabriëlschool. Deze eindejaarsbrief is een 
bewaardocument. U vindt hierin alle belangrijke informatie voor het komende 
schooljaar: groepsindeling, vakanties, vrije dagen, schooltijden, gymrooster en 
andere belangrijke data.  
Het team van de Gabriëlschool wenst u een heel fijne vakantie. Op maandag  27 augustus zien we iedereen weer op school.   Met vriendelijke groet, 
Team Gabriëlschool  
 
 
 
 
 
 
 
  
      
       

In deze brief:  1. Schooltijden, vakantie en andere vrije dagen 2. Het Gabriëlteam, groepsbezetting etc.  3. Gymrooster, schoolzwemmen  4. Oudervereniging 
5. Diverse info 
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1. Schooltijden, vakantie, vrije dagen en andere data 
 a.  Schooltijden 
 Maandag: 8.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15 uur Dinsdag: 8.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15 uur Woensdag: 8.30 – 11.45 uur  Donderdag: 8.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15 uur Vrijdag: 8.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15 uur (4-jarigen vrijdagmiddag vrij) 

 b. Vakanties in het schooljaar 2018-2019 
 Herfstvakantie  22 oktober 2018 t/m 29 (!) oktober 2018 Kerstvakantie   vr. 21 december 2018 t/m 4 januari 2019 Voorjaarsvakantie  25 februari 2019 t/m 4 (!) maart 2019 Meivakantie (incl. Pasen)  19 april 2019 t/m 3 mei 2019 Hemelvaartsvakantie 30 en 31 mei 2019 Tweede Pinksterdag  10 juni 2019 Zomervakantie  vr. 19 juli 2019 t/m 30 augustus 2019 
 c. Studiedagen in het schooljaar (alle leerlingen vrij) 
 Dinsdag 18 september 2018 alleen voor de groepen 1-2 !!! Maandag 29 oktober 2018 (aansluitend op de herfstvakantie) Vrijdag 23 november 2018 Vrijdag 25 januari 2019 Maandag 4 maart 2019 (aansluitend op de voorjaarsvakantie) Vrijdag 5 juli 2019 
 d. Andere belangrijke data   Schoolfotograaf   → 28 september 2018  

 MTH: portret- en groepsfoto’s 
 HP: portret-, groeps- en broertjes/zusjes foto’s → 5 oktober 2018 (ochtend)  
 MTH: broertjes/zusjes foto’s  

 Centrale eindtoets groep 8: 16, 17 en 18 april 2019 
 Kampweek groep 8: 13 t/m 16 mei 2019   

Alle activiteiten staan op de kalender op onze site: www.gabriëlschool.nl 
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2. Het Gabriël-team 
Uw kind krijgt volgend schooljaar les in groep: 
 Locatie Michiel ten Hovestraat (MTH) O Groep Ka: Lineke vd Ende (ma-di-do-vr) & Carla Schoof (wo) O Groep Kb: Nancy Soares (ma t/m vr) & vr.mi. oudste kleuters verdeeld.  O Groep Kc: Snjezana Anic (ma-di-wo-vr) & Natasja Soeters (do) O Groep 3: Jessica de Wijer (ma-di-wo) & Ingrid Snelders (wo-do-vr)    Leraarondersteuner: Inge van der Greft (elke ochtend -wo) O Groep 4a: Mariska Verbeij (ma t/m vr)  O Groep 4b: Ineke van Dijk (di-wo-do-vr) & Sally Targa (ma) O Groep 5a: Carmelina Dukker (ma-di) & Liesbeth Zuydgeest (wo-do-vr) O Groep 5b: Corry van Klaarbergen (ma-di-vr) & Annemiek Boer (wo-do) O Groep 6:   Sandra van den Anker* (ma t/m vr)  O Groep 6/7: Mieke van Schie (ma-wo-do-vr) & Annemiek Boer (di) O Groep 7: Liesbeth van Domburgh (ma t/m vr) & Annemiek Boer (vr om de week) O Groep 8: Desirée Hofland (di-wo-do-vr) & Annemiek Boer (ma) 

 Locatie Harnaschpolder (HP)  O Groep 1-2a:  Mariska Bruggeling (di-wo-do-vr) & Carla Schoof (ma) O Groep 1-2b : Petra Wessels (ma-di-wo-do) & Carla Schoof (vr) O Groep 3:  Esther van Gils (ma-di-wo-do) & Natasja Soeters (vr) O Groep 4:  Daniëlle Schravendijk* (ma-di-do-vr) & Wilma Le Mair*(wo) O Groep 5:  Carmen Akkermans (ma t/m vr) O Groep 6:  Elles den Held (ma-di-wo) & Bianca Jongerius (wo-do-vr) O Groep 7/8:  Sandy Dukker (ma-di-do-vr) & Jesper ten Hoeve (wo) 
 *= Betreft vervanging zwangerschapsverlof van respectievelijk Marianne v.d.        Berg, Loyce Damen en Saskia Zuiderduin.  

 Directeur   Peter L.A. Grootscholten (ma-di op HP & wo-do-vr op MTH) Adjunct-directrice  Marian Chfar (ma-di op MTH & do-vr op HP) Intern begeleider HP Cocky Verleg (ma-do) Intern begeleider MTH Aafke Hupkes (ma-di-do) Gymleerkracht  Paul Koperdraat (ma-di-wo-do) Onderwijsassistent Wilma Le Mair (ma-di-wo) Leraarondersteuner  Inge van der Greft (ma-di-do-vr) Conciërge   Peter Flier (ma gehele dag & di-wo-do-vr tot 12.00u.) Adm. medewerker  Bianca Hofstede (di, wo, do, vr) Vrijwilligers:                     Marion Simons, Anneke van Koppen en Arnold Scholte   



5  

3. Gymrooster, zwemmen en andere sportactiviteiten 
 a. Gymrooster 
 Maandag Locatie Van Tienhovenstraat 8.30 uur groep MTH 4a & 4b (leerlingen starten bij de gymzaal) 9.15 uur groep MTH 6 & 6 deel uit groep 6-7 10.00 uur groep MTH 5a 10.45 uur groep MTH 7 & 7 deel uit groep 6-7 (leerlingen gaan na de gym met 

de gymleerkracht terug naar school) 13.10 uur groep MTH 3 (leerlingen lopen mee met de gymleerkracht) 13.50 uur groep 5b 14.30 uur groep MTH 8 (leerlingen gaan vanuit gymzaal naar huis)  
 Dinsdag Locatie Het Kristal 8.30 uur groep HP 3 9.15 uur groep HP 4  10.00 uur groep HP 5 10.45 uur groep MTH 8 (leerlingen gaan na de gym rechtstreeks naar huis) 13.00 uur groep HP 6 13.45 uur groep HP 7-8 
 Woensdag Locatie Van Tienhovenstraat 8.30 uur groep MTH 3 (leerlingen starten bij de gymzaal) 9.10 uur groep MTH 4a & 4b  9.50 uur groep MTH 6 & 6 deel uit groep 6-7 10.30 uur groep MTH 5a & 5b 11.05 uur groep MTH 7 & 7 deel uit groep 6-7 (leerlingen gaan na de gym 

rechtstreeks naar huis) 
 Donderdag Locatie Het Kristal 8.30 uur groep HP 3 9.05 uur groep HP 4 9.45 uur groep HP 5 10.25 uur groep HP 6 11.05 uur groep HP 7-8 
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b. Schoolzwemmen 

Wegens bezuinigingen schafte de gemeente Delft enkele jaren geleden het schoolzwemmen af. Alleen scholen met een speciale status hebben nog recht op subsidie. In ons geval betekent het dat alleen locatie Harnaschpolder (groep 4) subsidie ontvangt. Het schoolzwemmen - eenmaal per week een les van een uur - start februari 2019. Zodra de exacte data en tijden bekend zijn, stellen wij de ouders van deze groep 4 op de hoogte.  
 c. Sportactiviteiten 
 Door het jaar heen organiseren de gemeente Delft en Paul Koperdraat - onze gymleerkracht - verschillende sporttoernooien. Via Paul krijgen de leerlingen informatie over deze activiteiten. Let op: inschrijven is meedoen!    

4. Oudervereniging 
 Iedere ouder is automatisch lid van de oudervereniging. Een groep actieve ouders komt een aantal keer per jaar samen om de feesten en activiteiten op school voor te bereiden. Iets voor u?  Meld u aan via de leerkracht. U betaalt per schooljaar  € 36 aan de oudervereniging om deze activiteiten – ook voor uw kind – mogelijk te maken. Wettelijk is dit een vrijwillige bijdrage, echter zonder deze bijdrage wordt organiseren van deze activiteiten (Sint, Kerst, Koningsspelen, thema-afsluitingen etc.) lastig.  Voor leerlingen met een gratis Delftpas geldt, dat ze deze pas vóór 31 januari bij de schooladministratie tonen. Dan krijgt de school € 50 van de gemeente Delft.  U betaalt dan GEEN € 36 en ‘maar’ een gedeelte van de schoolreis.   

5. Diverse info 
 a. Medezeggenschapsraad (MR) 
 De MR denkt mee over het beleid van de school. Ze hebben advies- en instemmingsrecht. In de tienkoppige MR zitten vijf ouders en vijf teamleden.  De ouders van de oudergeleding zijn: Mevr. Inge Smolenaars, dhr. Johan van Wilsem en dhr. Aad Duifhuis (locatie MTH) Mevr. Femmy Raaphorst en dhr. Jord Schneijdenberg (locatie HP) Meer info over de MR vindt u op: www.oudersonderwijs.nl/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/hoe-ziet-de-medezeggenschap-eruit1/rol-van-de-medezeggenschapsraad   
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 b. Rapporten en oudergesprekken 
 Formeel spreken we ouders een aantal keer per schooljaar. Hieronder vindt u deze momenten. Natuurlijk en indien noodzakelijk vinden er - op uw of ons initiatief - ook gesprekken ‘tussendoor’ plaats.  1. We starten elk schooljaar met de startgesprekken in september. Deze zijn op de middag na schooltijd. De leerkracht maakt een afspraak met u. In deze gesprekken bent u aan het woord om te vertellen over uw kind.  2. In november spreken we alle ouders in een regulier oudergesprek. Deze gesprekken zijn facultatief. U schrijft alleen in als u een gesprek wilt, of de leerkracht nodigt u individueel uit. 3. In februari ontvangt u het eerste rapport. Daarna volgt een gesprek. In dit gesprek bespreken we ook de vorderingen aan de hand van de toetsen (de bij u bekende ‘grafieken’). Voor de groepen 1-2 zijn deze gesprekken in maart. 4. In juli ontvangt u het eindrapport. Hierover kan ook nog een gesprek plaatsvinden op uw uitnodiging of die van de leerkracht.              c. Verlof 

 In de Leerplichtwet staat dat ieder kind naar school moet. Ouders zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden of kinderen ook echt naar school komen. De school is primair verantwoordelijk voor het tegengaan van verzuim en uitval van leerlingen. Regio Haaglanden stelde hiervoor een ‘meldprotocol’ op waar iedereen zich aan houdt. Dit meldprotocol staat op onze site. 
 d. Schoolgids & onze website 

 Uitgebreide informatie over het reilen en zeilen op de Gabriëlschool leest u in de schoolgids. Deze treft u op onze site www.gabrielschool.nl   
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      ‘Dat spelen en werken, realiteit en fantasie,  wetenschap en verbeelding, hemel en aarde,  verstand en droom, bij elkaar horen?’      
    Uit: ‘De honderd talen van kinderen’, door Loris Malaguzzi  
 


