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De groepen 5 kregen twee workshops
namelijk dansen en boksen en waren hier de
hele middag mee zoet.

Koningsspelen 21 april 2017

Op het Lugtenburgplein konden de groepen

Vandaag vierden we met bijna alle groepen

6 aan de slag met skeelers en waveboarden.

de Koningsspelen op school.

De groepen 8 konden hun energie kwijt

De kleutergroepen mochten dit jaar het

tijdens het boksen en de combat les.

feest aftrappen met een les ‘apenkooien’ in

De groepen 7 moesten de Koningsspelen dit

de grote gymzaal. Samen met hun juf

jaar

gingen zij naar de grote gymzaal om daar les

onvergetelijke middag tijdens de opnames

te krijgen van hun juf en meester Raymond.

van de BZT show. De kinderen hebben zich

Een hele ervaring voor sommige kleuters. Na

ook dit jaar weer van hun sportieve kant

het klimmen, klauteren en andere sportieve

laten zien en genoten van de activiteiten.

opdrachten gingen de kleuters voldaan naar
hun klas, waar zij konden genieten van een
flesje drinken en een eierkoek.

De groepen 3 t/m 8 vierden in de middag de
Koningsspelen. ’s Middags ging het er op de
verschillende plekken in en om de school
fanatiek aan toe.
Zo werkten de kinderen van de groepen 3 en
4 zich tijdens een workshop bootcamp in het
zweet.

missen,

maar

hadden

zelf

een

afgesloten en kunt u gebruik maken van de
ingang

op

de

Treslonglaan

en

de

hoofdingang.
Kinderen die met de fiets komen wordt
gevraagd zo veel mogelijk lopend naar
school te gaan. Kinderen die toch met de
fiets komen, moeten deze aan de voorkant
van de school tegen het muurtje van de
plantenbak plaatsen.
Alvast bedankt voor uw medewerking. We
hebben er zin in!

Sportdag groep 3,4,5
Op woensdag 17 mei is bij voetbalvereniging
KMD de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5

Studiemiddag 8 mei 2017

Mocht het slecht weer zijn, dan worden de

De meivakantie is van maandag 24 april tot

kinderen gewoon op school verwacht. In de

en met vrijdag 5 mei.

ochtend komt op de website te staan of de

Maandag 8 mei hebben wij als team een

sportdag wel of niet doorgaat. Een week

studiemiddag en zijn de kinderen vrij. De

later, op woensdag 24 mei, hebben we nog

lessen van de groepen 1-4 gaan die ochtend

een uitwijkdatum.

tot 12.15 uur door; de groepen 5-8 stoppen

Er hebben zich al heel wat ouders

de lessen om 12.30 uur.

aangemeld om te komen helpen, maar er is
nog plek bij een aantal klassen, vol = vol.
U kunt zich nog aanmelden door een mail te
sturen

Sportdag groep 1-2

naar

meester

Raymond

(rmulder@scoh.nl).

Woensdag 17 mei hebben de kinderen van
groep 1/2 sportdag. Dit wordt gehouden op
het schoolplein. Hierdoor is het schoolplein
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20-jarig jubileum van de wijk
20-jarig jubileum van De Gantel
Herhaalde oproep!!
Op vrijdag 15 september 2017 hopen wij het
20-jarig bestaan van de school te vieren.
Zaterdag 23 en zondag 24 september wordt
dit lustrum ook in de wijk gevierd.

In het weekend van vrijdag 22 t/m zondag

U begrijpt dat wij dit jubileum feestelijk

24 september viert het Wateringse Veld

willen

haar 20ste verjaardag. Op verschillende

vieren.

Daarvoor

zijn

de

voorbereidingen al in volle gang.

locaties in de wijk wordt dit feestelijk

Zonder direct te verklappen wat wij die dag

gevierd.

met de school gaan doen, kan ik u wel alvast

We hebben gekozen voor een Kinderfeest,

melden dat we veel ouders nodig hebben

een Jongerenfeest, een Culinair feest, een

om alles georganiseerd te krijgen en in

Sportief feest en een Kunst- en cultuurfeest.

goede banen te leiden. Daarmee zijn deze

Het leuke aan dit feestelijke weekend is dat

ouders niet alleen ons team en de kinderen

alle bewoners mee kunnen doen, zich

tot hulp, maar maken zij zelf ook een

kunnen presenteren en mee kunnen helpen

onvergetelijke dag mee.

om er een nog groter feest van te maken

Ouders die hiervoor belangstelling hebben,

want het feest wordt gevierd voor en door

kunnen

bewoners!

hun

naam

noteren

op

de

intekenlijsten die bij de klassen hangen.

Bent u sportief, creatief, muzikaal, een

Houdt u er daarbij rekening mee dat u

(amateur)kunstenaar

donderdagavond 14 september 2017 om

kokerellen,

schminken,

hand-

en

20.00 uur voor een uitleg in de gymzaal

spandiensten

uitvoeren,

assisteren

bij

wordt verwacht die ongeveer 1 ½ uur duurt.

activiteiten… kortom; wilt u uw steentje

Ik hoop (en reken ook een beetje ) op uw

bijdragen om dit jubileumweekend tot een

medewerking! Tot nu toe hebben helaas nog

groot succes te maken? Meld u dan aan via

geen ouders gereageerd. En zonder uw hulp

deze link.

of

houdt

u

van

kan het feest niet doorgaan!
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Wateringse Veld loopfestijn

Koningsdag in Wateringse Veld
Op 27 april a.s. is het Koningsdag en er is
gekozen voor een gezellige invulling.
Er komen allerlei GRATIS sportieve sport- en
spel uitdagingen.

70 kinderen

In het Vlietpark aan de Santiagosingel zal er

aangemeld om op zondag 11 juni a.s. 500m

een vrijmarkt zijn voor alle leeftijden om

of 2,5 km te gaan hardlopen! Dat is erg

spulletjes te koop aan bieden.

mooi, maar dat kunnen er nog wel meer

De vrijmarkt vindt plaats tussen 10.00 en

worden. Kom gezellig naar alle festiviteiten

17.00 uur

Er

hebben

zich

al zo'n

rondom de piratenspeeltuin en loop met je
vriendjes en vriendinnetjes ook nog even
gezellig mee
Aanmelden kan nog via de website van
school t/m 9 mei. www.degantel.nl.

Loopgroepjes
In voorbereiding op de Waterginse Veld
Loop kun de kinderen nog 3 keer trainen.
De trainingen zijn op 11, 18 en 25 mei.
De activiteiten duren van 15:45 tot ongeveer
17:00. Het kan voorkomen dat de ene

Op het programma staat:
- VRIJMARKT voor iedereen
- Springkussen voor de kinderen
- Sport- en spel uitdagingen
- Info voor de bezoekers
- En nog veel meer!

training net wat langer duurt dan de andere
training en vandaar dat we ongeveer 17:00
aanhouden. We hebben graag alle leerlingen
om 15:40 aanwezig zijn zodat we onze tijd
goed kunnen benutten. De trainingen
worden gegeven vanaf het Panamaplein.
Als je nog mee wilt doen aan deze trainingen
dan kun je je op bovenstaande data melden

Voor de vrijmarkt hoeft u zich niet aan te
melden, u bent van harte welkom op
voorwaarde dat u uw plek schoon en
opgeruimd achter laat.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat van het
Bewonersplatform via

op het Panamaplein.
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secretariaat@wateringseveld.info

of

zie

De inspecteurs zien dat we veel van de

onze website www.wateringseveld.info.

kinderen

Volg ons ook op Twitter: @BPWatVeld en

verbeteringen in het aanbieden van het

Facebook: BPWateringseVeld

juiste

De organisatie van dit evenement is in

leerlingenraad en de ouders die zij hebben

handen

gesproken, gaven namelijk aan dat er op het

van

het

Bewonersplatform

Wateringse Veld.

afweten,

aanbod.

De

maar

zien

kinderen

van

nog

de

punt van aanbod nog verschillen tussen
leerkrachten zijn.
De inspecteurs waren positief verrast door
het gezamenlijk lesontwerp dat we doen,

Inspectiebezoek 30 maart 2017
Donderdag

30 maart hebben we de

onderwijsinspectie op bezoek gehad. In het
kader van het nieuwe toezicht waarbij met
name het schoolbestuur wordt bevraagd,
betrof dit een verificatieonderzoek. De
inspecteurs hebben zich beperkt tot de
onderwerpen ‘zicht op ontwikkeling’ en
‘kwaliteitscultuur’. Hun conclusie was dat er
op De Gantel veel in ontwikkeling is. Een
goede ontwikkeling die goed moet worden

De inspecteurs waren zeer te spreken over
het kwaliteitsanalyseformulier. Zij vonden
dat er sinds hun bezoek van 2014 op het
punt van het maken van analyses door de
school een slag gemaakt was en vinden het
formulier een fantastisch instrument. Zij
onderstrepen daarbij dat het belangrijk is
de

drive, de energie en het enthousiasme dat zij
bij de collega’s aantroffen die zij gesproken
hebben. Positief waren zij ook over de
specialisten en de manier waarop collega’s
tegen hen aankijken.
Kernvraag voor de inspecteurs is hoe we
komen tot het geven van de juiste lessen en
hoe we dit borgen. Wat is een goede les
(concretiseer), welke vaardigheden heb je
nodig, welke kennis heb je nodig?
Positief zijn de collega’s en de inspecteurs

doorgezet.

dat

door het gevoel van gezamenlijkheid, de

leerkrachten

de

vaardigheden

hebben om er goed mee te werken en zien
dat zij zich hierin ontwikkelen.

over de studiedagen in februari en juni
waarop we de Cito-toetsen verwerken en de
opbrengsten aan elkaar presenteren. Zij zien
dat de leerkrachten hier vaardiger in zijn
geworden en waarderen dit. De vraag die zij
hebben is hoe je de hiaten die er zijn
aanpakt en hoe je de specialisten hier
gericht aan laat werken. Er moet ruimte zijn
voor lesstijlen van leerkrachten, maar er
moet ook een goed beredeneerd aanbod
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voor

de

leerlingen

zijn

dat

in

één

doorgaande lijn doorgaat.

spellen (Twister, Mikado enz.), ze hoeven nu
niet “verplicht” mee te doen met de sporten,
maar kunnen ook rustig een spel spelen.
De kinderen hebben zelf een spel bedacht:
Levend Doolhof. Iedereen kan er aan
meedoen, de kinderen hebben zelf de regels

Evaluatie TSO
Donderdag

6

bedacht en dit uitgelegd aan de
april

2017

heeft

in

medewerkers van Halo Jobbing. Vrijdag 7

aanwezigheid van de medewerkers van Halo

april gaan de groepen 7 en 8 het spel

Jobbing, twee overblijfmoeders, de kinderen

uitproberen op het schoolplein.

van de focusgroep, juf Mineke, juf Cynthia

De kinderen zeggen ook dat het toezicht

en ondergetekende de laatste evaluatie van

beter is, er is meer overzicht. De meesters

het overblijven plaatsgevonden. Hierbij het

spelen mee (soms nog een beetje fanatiek).

verslag van 6 april:

Een meester speelt mee en de ander let meer
op.

De kinderen van de focusgroep geven aan

Doordat de nieuwe spellen zijn aangeschaft

dat de kinderen erg blij zijn dat de hesjes

zijn er minder kinderen die alleen maar “vrij

weg zijn en dat ze nu lintjes krijgen. De

spelen”.

lintjes worden bij het hek uitgedeeld, zodat
de kinderen niet zonder lintje naar het

De meerderheid van de kinderen vindt de

Luchtenburgplein kunnen.

overblijf nu leuk, als de jongens voetballen

Het gedrang bij het hek om 12.55 uur is ook

kunnen de meisjes een van de spellen gaan

opgelost omdat de kinderen die van het

doen.

Luchtenburgplein komen nu via de voordeur

De kinderen van de focusgroep vinden het

de school in komen. Alleen de kinderen die

erg fijn dat ze hun mening kunnen geven en

thuis hebben gegeten komen via het hek het

dat er naar ze wordt geluisterd.

schoolplein op.
Er is nu ook meer speeltijd omdat de

De overblijfleidster van de bovenbouw geeft

kinderen om 12.55 uur via de voordeur naar

ook aan dat de kinderen nu met veel meer

binnen komen en niet voor het hek staan te

plezier naar buiten gaan.

wachten.

De overblijfleidster van de onderbouw zegt
dat de kinderen Twister en Mikado erg leuk

De kinderen zijn erg blij met de nieuwe
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vinden en dat ze minder vaak moeten

overblijfleidsters ook.

ingrijpen bij incidenten.
De samenwerking met de medewerkers van

Dit verslag is tijdens de MR-vergadering van

Halo Jobbing gaat goed en de sfeer is leuk.

woensdag 19 april besproken. Nadere

Soms is het wat rommelig bij het hek als de

informatie over het overblijven in het

kinderen daar hun lintje krijgen en dan al

volgend schooljaar ontvangt u in het

weglopen naar het plein. S.v.p. erop blijven

volgende Gantelnieuws dat 22 mei aan u

letten dat er een overblijfleidster voor de

wordt verstuurd.

kinderen loopt en als het kan ook nog een
achter de groep kinderen.

De kinderen van de onderbouw gaan soms
verkeerd van de glijbaan af en kunnen dan
verkeerd terecht komen, daar moet meer
toezicht komen. Yascha, de coördinator van
Halo, staat nu iedere dag vrij lang voor het
toezicht bij het hek. Yascha gaat een
plattegrond maken van het schoolplein,
daarop wordt iemand ingedeeld voor het
toezicht bij het hek, toezicht bij de schommel
en de glijbaan en toezicht achter het
schuurtje.

Als de groepen van de onderbouw naar
binnen gaan, gaan er soms kinderen rennen
en lopen ze andere kinderen omver.
Afgesproken wordt dat de kinderen per
groep naar binnen gaan, de groep die het

Vakantierooster 2017-2018
Het vakantierooster voor het volgend
schooljaar is als volgt:
eerste dag:
laatste dag:
Prinsjesdag
di 19-9-2017
Herfstvakantie
ma 16-10-2017 vr 20-10-2017
Kerstvakantie
ma 25-12-2017 vr 5-1-2018
Voorjaarsvakantie ma 26-2-2018 vr 2-3-2018
Goede Vrijdag
vr 30-3-2018
vr 30-3-2018
Tweede Paasdag ma 2-4-2018
ma 2-4-2018
Koningsdag
vr 27-4-2018
vr 27-4-2018
Meivakantie
ma 30-4-2018 vr 11-5-2018
Tweede
Pinksterdag
ma 21-5-2018 ma 21-5-2018
Zomervakantie
ma16-7-2018
vr 24-8-2018
Aan het eind van dit schooljaar worden de
marge-/studie(mid)dagen nog vastgesteld en
aan u doorgegeven.

verste weg zit gaat als eerste naar binnen.
De conclusie is dat de kinderen tevreden zijn
over de overblijf en de school en de
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Informatieavond Social Media

Met vriendelijke groeten,

Onlangs is de externe nieuwsbrief van SCOH

mede namens de collega’s,

verzonden met hierin meer informatie en

Herman van Reine.

bijgaande link voor ouders om zich aan te
melden voor de ouderavond op 16 mei a.s.
over kinderen en social media.
http://www.scoh.nl/nieuws/aanmeldenouderbijeenkomst-social-media-16-mei.
Deze link verwijst naar een pagina op de
website van SCOH met daarbij opgenomen
een link naar het aanmeldformulier.

Verjaardagen
In april zijn jarig:
Milena Vurens, Fleur
Lagerweij, Daan
Voormeulen, Sam
Voormeulen, Armin
Vurens, Tijmen Verhagen, Wessel
Temminck, Ryan Chiang San Lin, Quinty
Streefkerk, John Shoghnani, Kaylinn van
Aalst, Dany van den Akker, Brent Vos, Fleur
Sanders, Aylin Urkmez, Aycan Urkmez, Aadi
Motiram Sharma, Isabella Cannavacciuolo,
Rutger Nikolic, Gabriel Sutikno, Sam Taal,
Thomas Vogelzang, Simran Chotoe, Sam
Jansen, Robine Maat, Candy Geijsen, Joanie
Lensink, Jacqueline Yang, Precious Abhelakh,
Tessa van der Valk en Renzo Toorenburg.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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