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aanstelling van Xander Damen als adjunctdirecteur. Daarmee is de MR verheugd om
weer een adjunct-directeur te hebben in het
team van de Gantel. Wij wensen Xander veel

Benoeming adjunct-directeur
Ik ben blij u te kunnen doorgeven dat

succes in zijn nieuwe functie.

meester Xander Damen met ingang van 1
juni 2017 onze nieuwe adjunct-directeur

directeur van de school. Onlangs is het

wordt.
Na het vertrek van juffrouw Michelle Struick
is deze functie niet ingevuld en is de
beschikbare
doeleinden

De MR heeft maandelijks overleg met de

formatie
gebruikt.

voor
Nu

komt

andere
deze

beschikbaar voor het adjunctschap van
meester Xander.
In verband hiermee zal meester Xander
vanaf het nieuwe schooljaar 2 dagen
ambulant zijn. Daarnaast zal hij in verband
met een studie 1 dag per week niet op
school zijn.
We feliciteren ook op deze plaats meester
Xander van harte met zijn benoeming en
wensen hem veel succes en plezier in zijn
nieuwe functie toe.

afgelopen

jaarplan

geëvalueerd

en

vastgesteld dat er vooruitgang is gemaakt
met zaken als professionalisering en cultuur.
Op de agenda staan nog o.a. het starten met
een pilot werken met ipads.
Het formatieplan wordt komend overleg aan
de MR voorgelegd waarin keuzes worden
gemaakt

over

klassengrootte

en

specialistenuren. Voor volgend jaar zijn de
speerpunten van de oudergeleding van de
MR communicatie en ouderbetrokkenheid.
De MR heeft voor komend jaar een
jaarplanning opgesteld waarin belangrijke
onderwerpen worden besproken. Op de
website van de Gantel
(http://www.degantel.nl/organisatie/medez
eggenschapsraad ) wordt verslag gedaan
van de inhoud van de vergaderingen en kunt
u de jaarplanning inzien.

Bent u geïnteresseerd, neem daar eens een

Bericht van de MR

kijkje. U kunt ook de vergadering van de MR

Beste ouders. Afgelopen week heeft de MR

bezoeken. Laat het ons vooraf even weten.

een positief advies gegeven over de

Goede doelen actie
Maandag 29 mei start voor de hele school
een goede doelenactie.
Wat? We gaan zoveel mogelijk lege
statiegeld flessen verzamelen en inleveren

Complimenten
We kunnen terugkijken op een geslaagd
schoolreisje. Het was ook fijn dat alle ouders
hun schoolreisbijdrage op tijd hadden
betaald. Ouders bedankt!

op school.
Waar? In de hal komt een grote ton te staan
waar de lege statiegeld flessen in mogen.
Wanneer? De actie start op maandag 29 mei
2017 en duurt tot vrijdag 9 juni 2017.
Voor wie? Het geld wat we hiermee ophalen
gaat

Mooi resultaat Cito Eindtoets
Deze week hebben de kinderen van groep 8
de uitslag van de Cito Eindtoets ontvangen.
De gemiddelde score hiervan was 538. Bijna
2 ½ punt hoger dan het landelijk gemiddelde
en vergelijkbaar met een Havo niveau.
5 leerlingen hebben de toets zo goed
gemaakt dat zij een maximale score van 550
hadden.

naar

Stichting

Kinderfondsen

Nederland. Deze stichting zet zich in voor
kinderen in Nederland die niet volwaardig
kunnen meedoen in de maatschappij. Het
gaat om kinderen die leven onder de
armoedegrens, kinderen met een beperking
of langdurige ziekte. De stichting voert
projecten uit binnen hun 3 pijlers: school,
sport en vrije tijd. Hierdoor krijgen deze
kinderen de kansen die elk kind verdient.
We hopen op een grote opbrengst!

De resultaten van de Cito toets worden
gebruikt om te kijken in welke mate de
leerlingen van groep 8 rekenen en taal
beheersen. Daarnaast wordt gekeken welk
vervolgonderwijs bij de behaalde eindscore

Vrije dagen

past. De inspectie van onderwijs gebruikt de

Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de

resultaten van de Cito toets om te kijken of

school op vrijdag 2 en dinsdag 6 juni in

de opbrengsten van de school overeen

verband met studiedagen gesloten.

komen met de verwachtingen. Dit wordt

Omdat

meegenomen in het totaaloordeel over de

Pinksterdag is, zijn de leerlingen die dag ook

school.

vrij.

het

maandag

5

juni

Tweede
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Schoolfotograaf kleutergroepen

schoolkamp, en vindt u het leuk een

Op vrijdag 9 juni komt de schoolfotograaf

berichtje te sturen? Dat kan!

voor

U kunt een groet laten bezorgen op dinsdag

het

maken

van

individuele

en

groepsfoto's van de groepen 1-2.

13, woensdag 14 of donderdag 15 juni.
Het

≈≈≈

Wateringse Veldloop
Er hebben zich maar liefst 95 kinderen
aangemeld om op zondag 11 juni a.s. 500m
of 2,5 km te gaan hardlopen! We hopen op
mooi weer en een sportief festijn.

is

heel

eenvoudig:

schrijf

een

ansichtkaart met daarop duidelijk de naam
van degene voor wie de groet is en de dag
waarop de groet moet worden bezorgd.
Stop hem in de brievenbus bij juf Cynthia,
doe 50 cent (per groet) in de spaarpot, en
steun op die manier het kamp en de
kinderen!!! Zo wordt ons kamp nog leuker!
Natuurlijk kunt u ook meerdere groeten
doen!
Ook opa’s, oma’s, broertjes en zusjes, tantes

Groepen 8 op schoolkamp

en ooms mogen een groet inleveren.

Van maandag 12 juni t/m vrijdag 16 juni
gaan de groepen 8 op kamp. Op de fiets
gaan zij naar hun locatie in Ter Aar. Wil je
weten wat ze allemaal doen? Volg groep 8
op twitter: @gantelkamp en/of bekijk de
foto's op de website onder het kopje
"activiteiten" en dan "schoolkamp". Laten
we hopen op goed weer en een fantastische
week!

Schoonmaakavond groepen 1-2
Dinsdagavond 13 juni (vanaf
19.00) zal alles (het meubilair
en het speelgoed) in de
kleuterklassen

weer

schoongemaakt worden, zodat we volgend
schooljaar weer met schoon materiaal
kunnen starten. De intekenlijsten hangen op

Kampgroet op 13, 14 of 15 juni

de

prikborden

bij

de

Gaat uw dochter of

kleutergroepen.

zoon,

zonder aanmelding van harte welkom. Graag

buurmeisje,

buurjongen,
of

vriendje

vriendinnetje

op

zelf

een

Natuurlijk bent u ook

emmer,

schoonmaakdoekje,

theedoek en sponsje meenemen.
Groetjes, de kleuterjuffen
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Ouderavond voor de groepen 1-2

januari

Op dinsdag 27 juni en donderdag 29 juni

geïnformeerd.

worden de ouders van de groepen 1-2 op

Het doel van deze evaluatie was inzicht te

school

‘tien-

krijgen in de mate van tevredenheid over

minutengesprek’ over de vorderingen van

het overblijven bij de leerlingen, het

hun kind. Nadere informatie ontvangt u

schoolteam, de overblijfmoeders, de Halo-

binnenkort.

medewerkers en de ouder(s)/verzorger(s).

verwacht

voor

een

bent

u

hierover

door

mij

Op basis hiervan zou in april van dit jaar een
standpunt worden ingenomen over het al
dan niet voortzetten van de samenwerking
met Halo Jobbing in het schooljaar 20172018.

Inzet Halo-Jobbing
In het Gantelnieuws van 28 oktober bent u
door mij geïnformeerd over de inzet van
Halo Jobbing bij het overblijven gedurende
dit schooljaar. Omdat de school goede
ervaringen

had

met

het

sport-

en

spelaanbod van deze organisatie en deze
ook tot een kwaliteitsverbetering van het
overblijven als geheel leidde, is in oktober
2016 binnen de Medezeggenschapsraad
instemming verleend voor een verdere
samenwerking met Halo-Jobbing gedurende

De evaluatiegroep bestond uit leerlingen van
de leerlingenraad, medewerkers van Halo
Jobbing, twee overblijfmoeders, juf Cynthia
en ondergetekende.
De ouder(s)/verzorger(s) zijn de laatste
maanden via het Gantelnieuws over de
voortgang en resultaten van de evaluaties
op

de

hoogte

gebracht.

Zij

werden

uitgenodigd om eventuele reacties op de
resultaten

van

de

evaluaties

of

het

overblijven zelf aan de school toe te sturen.
Van deze gelegenheid hebben de ouders

dit schooljaar.

geen gebruik gemaakt.
Bij deze instemming is afgesproken dat er
een

evaluatieplan

zou

worden

gecommuniceerd waarbij ook nadrukkelijk
naar de mening van de leerlingen zou
worden gevraagd. In het Gantelnieuws van 9

Zoals u in het Gantelnieuws van 21 april hebt
kunnen lezen, heeft op donderdag 6 april
2017 in aanwezigheid van de medewerkers
van Halo Jobbing, twee overblijfmoeders, de
leerlingenraad, juf Mineke, juf Cynthia en
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ondergetekende de laatste evaluatie van het

De MR heeft, rekening houdend met het

overblijven plaatsgevonden. Het verslag

resultaat van de evaluaties, met dit voorstel

hiervan is tijdens de MR-vergadering van

ingestemd.

woensdag 19 april besproken. Daar is ook
gesproken over het resultaat van de

De overblijfbijdrage kunnen de ouders in 5

evaluaties van de afgelopen maanden.

termijnen betalen. Via automatische incasso

Afgesproken is om u vandaag via het

kunnen ouders in 10 termijnen betalen.

Gantelnieuws te informeren over het al dan
niet voortzetten van de samenwerking met

Alle ouders ontvangen binnenkort een

Halo-Jobbing

nieuw

gedurende

het schooljaar

2017-2018.

aanmeldingsformulier

voor

het

overblijven van het volgend schooljaar.
Daarop staan onder andere de nieuwe

Vanwege de goede ervaringen met Halo-

tarieven

Jobbing en de positieve invloed hiervan op

vermeld.

en

betalingsmogelijkheden

het overblijven als geheel heb ik de MR
gevraagd om in te stemmen met het
voortzetten van de samenwerking met HaloJobbing gedurende het schooljaar 20172018. Het gaat dus om een periode van 1
schooljaar waarin regelmatig met behulp
van de

leerlingenraad het overblijven

gevolgd en geëvalueerd zal blijven worden.
Zoals eerder met u is gecommuniceerd gaat

Betaling overblijf voor 1 juni
Ouders

die

in

termijnen

hun

overblijfbijdrage betalen wordt vriendelijk
verzoek om deze betaling voor 1 juni te
doen.

het tarief omhoog naar €1,75 per keer.
Daarmee worden de kosten als volgt:
1 dag per week

€ 70,- (per schooljaar)

2 dagen per week

€ 140,- (per schooljaar)

De overgang van groep 2 naar 3

3 dagen per week

€ 210,- (per schooljaar)

Aan het einde van de kleutertijd volgt de

4 dagen per week

€ 280,- (per schooljaar)

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de

Strippenkaart
strippen

10

€ 17,50

kinderen (en de ouders) een spannende
stap!
Op de Gantel hebben we 5 kleutergroepen.
Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3
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samen. Dat betekent dat er groepen

we de mening van ouders natuurlijk heel

verdeeld moeten worden.

belangrijk vinden, brengen we in principe

In dit stukje ontvangt u informatie over de

daarna geen veranderingen meer aan in de

procedure die we hiervoor hanteren.

samenstelling van de groepen.

Bij het samenstellen van de groepen 3
proberen we een zo evenwichtig mogelijke

Hoge kortingen op ICT voor alle

verdeling te maken qua:

ouders bij schoolspot.nl









Aantal kinderen
Aantal jongens en meisjes
Leeftijd van de kinderen (mn jonge
leerlingen)
Niveau
Aantal zorgleerlingen
Aantal
leerlingen
met
gedragsproblematiek
Vriendjes / vriendinnetjes

Vandaag

krijgen

de

kinderen een folder
mee van Schoolspot.nl.
Schoolspot.nl is een
ICT-webwinkel voor het basis- en speciaal
onderwijs waar ouders en medewerkers met
veel korting officiële software, hardware en

Al met al is het ieder jaar een behoorlijke

andere ICT-gerelateerde producten kunnen

puzzel. Elke kleuterleerkracht brengt haar

bestellen. Deze korting kan oplopen tot wel

eigen groep op al bovenstaande punten in

90%!

kaart,

Schoolspot.nl

en

deelt

de

groep

in

twee

is

geen

commerciële

gelijkwaardige helften.

webwinkel, maar een dienst voor het

Met al deze halve groepen gaan we

onderwijs. Door slimme overeenkomsten die

vervolgens de groepen 3 samenstellen.

zijn gesloten met leveranciers en omdat

Hierbij kan het dus voorkomen dat 1 of

onze basisschool vaak al een gedeelte

meerdere groepen verdeeld worden.

betaald voor het gebruik thuis, krijg je flinke

Het resultaat van de verdeling gaat eerst

onderwijskorting als je via schoolspot.nl

weer terug naar alle kleuterjuffen. Pas als

koopt.

iedereen het eens is over de verdeling,

Wat is er verkrijgbaar bij schoolspot.nl?

stellen we de verdeling definitief vast.

Het assortiment bij schoolspot.nl is zeer

U als ouders wordt over de verdeling

uitgebreid. Je kunt er terecht voor al je

geïnformeerd middels het Gantelnieuws. Dit

software van Microsoft, Adobe, Magix,

is een bewuste keuze, omdat zo alle ouders

McAfee, Symantec etc. Maar ook voor

gelijktijdig geïnformeerd worden. Hoewel
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laptops, tablets, educatieve software en
cursussen.
De folder geeft u verdere informatie. Deze is
natuurlijk ook via internet op te halen.

Verjaardagen
In juni zijn jarig:
Mika Vijfvinkel, Vincent
van

Spronsen,

Khedoe,
Yüngül,

Aryen

Muhammed
Dilan

Moella,

Yassine El Atmani, Yara Molenkamp, Pooja
Debidien, Keanu Boggia, Dagmar Mook,
Malik Erdas, Tom Fransen, Myrthe Wester,
Daan Savas, Yade Orhan, Mare Kenter,
Yentle van der Laan, Anna ten Brinke, Ida
Verduijn, Kenan Sönmez, Sara Bos, Tobia
Maat, Ruben Terpstra, Loes van der Ploeg,
Graziana Kuijl, Maaike Dunnewold, Romy
van der Sloot, Niek van der Ploeg, Lesley
Kalter, Livia Wildemans, Christian Schouten,
Anna Hamaker, Sem Vogels, Dagmar Wester,
Frank Somerwil, Aimée Baggerman, Lise van
den Berg, Sem Heidt, Chris Renckens,
Maheer Ahmad en Ali Taskir.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groeten,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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