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Geen staking op De Gantel 

Hoewel wij als team nog steeds een extra 

inzet van het kabinet verwachten voor 

werkdrukvermindering en loonsverhoging, 

doen wij dinsdag 12 december niet mee aan 

de onderwijsstaking van die dag. De lessen 

gaan dan gewoon door. 

 

 

 

 

 

 

 

De meesters en juffen van “de Gantel” 

hebben vernomen, dat Sinterklaas en zijn 

Pieten op 5 december langs zullen komen!  

 

Om de aankomst van Sinterklaas soepel te 

laten verlopen is het belangrijk dat u van een 

paar punten op de hoogte bent. Hieronder 

zetten we het e.e.a. even op een rijtje.   

- De kinderen die op de fiets naar school 

komen, plaatsen op dinsdag 5 december hun 

fiets gewoon in de rekken, achter op het 

plein. Fietsen van ouders graag vóór de 

school plaatsen (hoofdingang). Er zullen 

ouders van de ouderraad en leerkrachten 

staan om u en de kinderen hierop te wijzen.    

- Alle kinderen mogen verkleed als 

Sinterklaas of Piet naar school toe komen!    

- Vanaf 8.20 uur staan alle leerkrachten in een 

aangegeven vak op het schoolplein. U kunt 

uw kind bij de eigen leerkracht op het 

schoolplein brengen.    

- Vindt u het zelf ook leuk om te blijven 

kijken? Dat kan! Natuurlijk niet tussen de 

kinderen, maar wel achter alle kinderen. Het 

is een feest voor de kinderen, dus zorgen we 

er met z’n allen voor dat zij vooraan staan en 

alles goed kunnen zien.    

- Jongere broertjes en zusjes die nog niet op 

school zitten, maar wel met hun ouders 

meekomen, blijven bij hun ouders staan. Het 

is dus niet de bedoeling dat zij tussen de 

leerlingen van de verschillende groepen 

staan.   

 - Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit! Ook de 

groepen 1 t/m 4. ’s-Middags zijn alle kinderen 

vrij!   

 

 

 

 

 

Omdat veel kinderen dinsdagavond het 

Sinterklaasfeest thuis vieren en zij daardoor 

dan later naar bed gaan, mogen de kinderen 

woensdag 6 december om 09.30 uur op 

school komen. De kinderen mogen ook op de 
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normale tijd van 08.30 uur op school komen, 

maar niet op een tijdstip hier tussenin. 

 

Kerstcrea 

Op maandagmiddag 11 december hebben 

alle groepen weer een kerst-creamiddag. De 

kinderen kunnen kiezen uit verschillende 

activiteiten zoals vilten, figuurzagen of 

muziek. Bij deze middag is ouderhulp altijd 

heel fijn. Bij de klassen komen weer 

intekenlijsten te hangen.  

 

 

Kerstkaart voor ouderen 

Met de groepen 3 t/m 8 gaan we meedoen 

aan de actie ‘kerstkaart voor ouderen’ van 

het Nationaal Ouderenfonds. 

We ontvangen een lespakket rondom het 

schrijven en versturen van een kerstkaart. 

Het is de bedoeling dat de kinderen een 

eigen kerstkaart schrijven en versturen. 

Met het lesmateriaal leren we de kinderen 

over eenzaamheid, waarom het leuk is om 

met kerst iets speciaals voor een ander te 

doen en hoe zij een kerstkaart schrijven.  

Als alle kaarten geschreven zijn, doen we ze 

in een doos en brengen we ze ter attentie 

van het Nationaal Ouderenfonds naar een 

Post NL locatie. Zij zorgen samen met Post 

NL dat de kaarten bij eenzame ouderen 

komen. Vorig jaar ontvingen meer dan 

120.000 ouderen een kerstkaart. Dit jaar 

dragen wij ook ons steentje bij. 

 

 

 

Uitnodiging kerstviering  

Dit jaar vieren de kleuters hun kerstfeest niet 

in de klas, maar op woensdag 20 december 

van 17:00 tot ongeveer 18:00 uur samen met 

de groepen 3 en 4 in de Hervormde Kerk te 

Wateringen.  

De viering van de groepen 5 t/m 8 wordt daar 

ook gehouden en duurt van 19:00 tot 

ongeveer 20:00 uur. 

Het is de bedoeling dat u uw kind(eren) zelf 

naar de kerk brengt. De kinderen worden 

daar ontvangen door de meesters en 

juffrouws. De kerk gaat een kwartier voor 

aanvang open en uw kind mag dan naar 

binnen gaan. Het is niet de bedoeling dat u 

uw kind zelf de kerk in brengt.  

Na afloop kunt u uw kind bij de kerk weer 

ophalen.  
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Om eventuele drukte met auto’s te 

voorkomen, is het verstandig om zoveel 

mogelijk te carpoolen. Parkeergelegenheid is 

er tegenover de kerk op Het Plein, bij de 

Jumbo en bij de Rabobank.  

 

 

 

Naschools aanbod Halo Jobbing 

Zoals al een keer eerder is aangegeven, heeft 

de SCOH als beleid dat de scholen zich in de 

wijk beter profileren. Daarnaast is het SCOH-

beleid dat scholen een aanbod voor 

naschoolse activiteiten aan hun leerlingen 

aanbieden en zich tot brede buurtscholen 

gaan ontwikkelen.   

In een wijk als waarin wij de school hebben 

staan, zullen we ons niet snel tot een brede 

buurtschool ontwikkelen, zoals dat bij scholen 

meer in de binnenstad wel het geval is. We 

hebben wel in ons beleid opgenomen dat we 

de kinderen een extra aanbod na schooltijd 

willen aanbieden.   

Voor de bekostiging hiervan kunnen we 

gebruik maken van een subsidie die de 

gemeente Den Haag beschikbaar stelt en die 

het vorige schooljaar is gebruikt om een 

gedeelte van de de kosten van Halo Jobbing 

bij het overblijven te betalen. Vanaf 1 januari 

2018 wordt het geld hier niet meer aan besteed 

en kunnen we het gebruiken voor de 

bekostiging van een naschools aanbod. In 

verband hiermee is de overblijfbijdrage met 

ingang van dit schooljaar verhoogd.  

 

Omdat we goede ervaringen met Halo Jobbing 

hebben, is besloten om ook van hun aanbod 

voor de naschoolse activiteiten gebruik te 

maken. Onlangs hebben we met Halo Jobbing 

afspraken voor 2018 gemaakt.  

Samengevat komt het er op neer dat we onze 

leerlingen drie keer per jaar 3 workshops 

aanbieden. De eerste 3 starten in januari, de 

volgende 3 workshops beginnen in april en de 

laatste 3 doen we na de zomervakantie vanaf 

september.  

Aan iedere workshop kunnen 12-16 leerlingen 

deelnemen en ze komen 10 keer bij elkaar.  

Om praktische redenen hebben we 

afgesproken dat de workshops in de gymzaal, 

de personeelskamer, op het schoolplein, in de 

ruimte voor de bibliotheek en alleen in 

overleg met de eigen leerkracht in een lokaal 

worden gegeven.  

Verder is afgesproken dat de 3 workshops op 

woensdagen van 12.45-13.45 uur worden 

gegeven.  

Het is de bedoeling dat de deelnemende 

kinderen hun boterhammetje op school opeten 

en daarna naar hun workshop gaan. Na afloop 

worden de kinderen door hun ouders gehaald. 

We moeten nog even nadenken over de vraag 

wat we doen met kinderen die deelnemen aan 

de naschoolse opvang.   

 



Gantelnieuws 

 

- 4 - 

 

Voor de kerstvakantie wordt u in een apart 

bericht geïnformeerd over de manier waarop 

u uw zoon of dochter kunt opgeven.  

 

 

 

Een beperkt 10-uurtje aub 

De schappen liggen tegenwoordig vol met 

leuke en aantrekkelijke 10 uurtjes voor 

kinderen. Koekjes van Dora, Frozen en 

minions doen met hun vrolijke kleuren en 

bekende imago hun best om gekozen te 

worden tijdens het boodschappen doen. 

Iedereen in de klas van uw kind is gek op 

minions. Moet je dan echt tegen je kind 

zeggen dat je dat pak koek niet kan kopen 

omdat het ongezond is? Het antwoord is 

nee.  

Het Voedingscentrum geeft aan dat snoepen 

af en toe geen kwaad kan. Houd het echter 

klein zodat je kind bewust geniet van het 

koekje of een klein handje pepernoten die 

hij/zij mee heeft.   

Het verbieden van eten kan ervoor zorgen 

dat je kind er juist van wil eten. Op deze 

manier leer je je kind vanjongs af aan al 

bewuste keuzes te maken. Wat zijn dus 

geschikte tussendoortjes voor een kind 

tijdens de basisschoolleeftijd?  

Eén boterham of één stuk fruit en af en toe 

wat lekkers. Doet u mee? 

 
 

Informatie van de Ouderraad 

Actuele informatie inclusief nieuwsbrieven 

kunt u vinden op de website van de 

ouderraad. Het adres is: 

http://www.degantel.nl/organisatie/ouderra

ad. De nieuwsbrief van deze maand is met dit 

Gantelnieuws meegestuurd. 

 

 

 

 

Bericht van de MR 

De MR van de Gantel is blij om u te kunnen 

vertellen dat er na de oproep voor nieuwe 

leden van de MR, de heer Souirti zich 

kandidaat heeft gesteld. Hierdoor is de MR 

van de Gantel weer compleet. Namens de 

ouders nemen de heer Wildemans, de heer 

Souirti en de heer Reeser zitting in de MR. 

Namens de leerkrachten nemen mevrouw 

Havekes, mevrouw van de Konijnenburg en 

mevrouw Warning zitting in de MR. 

 

Verjaardagen  

In december zijn jarig:  

Nefeli Papageorgiou, Tijs 

Kuijsten, Meysa Asahad, Shaya Bharatsingh, 

Julia Bangma, Diya Sheombar Sing, Jorrit van 

den Bos, Julie Hollaar, Nilay Özdemir, Dylan 

Schotvanger, Lana Verhoef, Yassin Ezzarai, 

Lawrence Wojtynek, Luna Ebben, Avinash 

http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad
http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad
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Chotoe, Sara Tahiri, Derek Verduijn, Jasper 

Touber, Kai van der Voort, Ilias Kalogirou, 

Nils van Elswijk, Noëlle de Boer, Ahmed 

Salem, Aaliyah Poeran, Julia Stelma, Tymo 

Ebbink, Wybe Hamaker, Raúl Hollaar, Paul 

Straatman, Rainesh Punwasi, Sophia 

Achemlal, Damian Hoencamp, Quinn 

Bongers, Mika van Witteloostuijn en Marc 

Verburg-Penel. 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 


