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hiermee vrijkomt, wordt op een andere
manier ten behoeve van de formatie
ingezet.

Wisseling van personeel
We hebben een fijn, hecht team waarbinnen
goed wordt samengewerkt. Desondanks zal
het volgend schooljaar een aantal collega’s
niet meer op De Gantel werken en hun
onderwijscarrière

buiten

ons

team

Dit schooljaar heeft meester Tom meester
Raymond op dagen dat hij voor zijn
opleiding en ouderschapsverlof afwezig was
vervangen. Omdat meester Raymond het
volgend jaar alleen nog op maandagmiddag
afwezig is, zal een andere medewerker van

voortzetten.

Halo Jobbing meester Raymond vervangen.
Juf Annemarie ten Brinke gaat met haar
gezin naar Almere verhuizen en zal daar op

Meester Tom, bedankt voor jouw inzet voor
de kinderen en de school!

een basisschool haar werkzaamheden weer
We zijn dankbaar voor de fijne manier

oppakken.
Juf Mineke von der Thüsen heeft dit jaar
haar opleiding master Sen afgerond en zal
met deze opleiding als basis als ambulant
begeleider in het speciaal onderwijs gaan

hebben samengewerkt en zijn dankbaar
voor alles wat zij voor de school hebben
betekend. Natuurlijk wensen wij hen het
allerbeste voor de toekomst!

werken.
Juf

waarop we met de collega´s die vertrekken

Joyce

van

der

Ende

gaat

als

In het stuk over de groepsverdeling staat

groepsleerkracht in Wateringen werken.
Juf Sandra van der Kleij heeft besloten de

vermeld

welke

nieuwe

collega´s

de

Gantel te verlaten en bezint zich nog op haar

vertrekkende komen vervangen. Vanaf deze

directe toekomst.

plaats heet ik hen alvast hartelijk welkom!

Juf Sylvia van Dijk heeft een baan op een
andere

SCOH-school

aanvaard

en

juf

Madicke Ros maakt de overstap naar het
onderwijs van een Vrije School.

Groepsindeling volgend schooljaar

Tot slot zal onze concierge Rajiv Doekhi met

Nu binnen ons team de groepsverdeling

ingang van het nieuwe schooljaar niet meer

voor het schooljaar 2017/2018 definitief is,

op De Gantel werkzaam zijn. Het budget dat

kan deze aan u worden bekendgemaakt.

Groepen 1-2

Achter dit

Gezien het aantal kleuters dat in augustus

overzicht aan met de verdeling van de

onze school bezoekt en het grote aantal

kleuters over de groepen 1-2 voor het

kleuters dat al staat ingeschreven om daar in

schooljaar 2017-2018. In dit overzicht staan

de loop van het jaar bij te komen, starten we

ook de nieuwe kinderen die tot en met

weer met vijf kleutergroepen.

december op school komen.

Juf

Lisette

Havekes

gaat

na

Gantelnieuws treft

u

een

de

zomervakantie met zwangerschapsverlof en
zal op de maandag en dinsdag worden

Groepen 3

vervangen door juf Marieke Onings en op de

Het volgend schooljaar gaat juf Anu op de

andere dagen door juf Rosy Rhoda.

donderdagen een opleiding volgen. Zij wordt

Na haar verlof blijft juf Lisette op de

dan door juf Louisa vervangen.

woensdag, donderdag en vrijdag werken en
werkt zij dus samen met juf Marieke Onings.

De groepsverdeling voor de groepen 3 is als
volgt:

In de vacature die in groep 1-2D ontstond

3a

hebben we juf Lisette Ernst benoemd. Zij
komt de hele week werken. Juf Lisette is
afgelopen

dinsdagmorgen

al

met

de

juffrouw Anu Patandin (ma,di,

wo, vr)

juffrouw Louisa Benus (do)
3b

juffrouw Marlene v Tricht(ma, wo, do, vr)
juffrouw Evelijn Warning (di)

kinderen komen kennismaken.
De verdeling van de kinderen over de groeDe groepsverdeling voor de groepen 1-2 is

pen 3a en 3b is als volgt:

als volgt:
1-2a

juffrouw Marieke Onings (ma,di)
Juffrouw Lisette Havekes (wo,do,vr)

1-2b

juffrouw Anne Moerman (ma,di,do,vr)
juffrouw Evelijn Warning (wo)

1-2c

juffrouw Yvon van der Vlist (ma,di,wo)
juffrouw Evelijn Warning (do,vr)

1-2d

juffrouw Lisette Ernst

1-2e

juffrouw Arina van Hove (ma,di,wo,do)
juffrouw Louisa Benus (vr)

Groep 3a
Irem Bagci
Nada Benhmidou
Shaya Bharatsingh
Jens Demper
Nilay Özdemir
Amani Ramjiawan
Sienna van Rijn
Jasper Touber
Jan Zuraniewski
Ahmed Salem
Tijmen Verhagen
Lotte Sanders

Groep 3b
Kenan Sönmez
Lars Vroon
Iris Verheijden
Lizzy Leebeek
Daniel Schouten
Ida Verduijn
Jaydae Souirti
Demi Alspeer
Elano Calmero
Avinash Chotoe
Boyd van Dullemen
Noud Hillebrand

-2-

Skylar Snackey
Désanne Yildirim
Dorus Wildemans
Elisa Vedder
Julia Bangma
Tijs Kuijsten
Ise van Witteloostuijn
Jiya Sheombar Sing
Nabila Gomez
Bo de Bruin
Ryan Chiang San Lin
Femke van der Gulik
Maissa Tahiri
Stefan Vink
Sem Vogels
Anouk van Weel
Ishana Ramoe
Ivan Kappe

Lisa Korten
Ela Orhan
Chris Renckens
Saphira Soon
Mart Valk
Raouda Yassin
Jorrit van den Bos
Damian Hoencamp
Mathilde Vo
Frank Somerwil
Emily Vink
Elif Bingöl
Wouter Jones
Kay Pronk
Demi Ruijvenkamp
Romain Vollebregt
Sophia Achemlal
Loïs Zwalve

De groepsverdeling voor de groepen 5 is als
volgt:
5a

juffrouw Marloes Mark

5b

juffrouw Linda van der Kleij

Groepen 6
In verband met zijn werkzaamheden als
adjunct-directeur zal meester Xander Damen
op woensdag en vrijdag ambulant zijn en op
donderdag afwezig in verband met het
volgen van een opleiding. Op maandag en
dinsdag geeft hij les aan de kinderen van
groep 6A.
Meester Xander gaat samenwerken met juf

Groepen 4

Marieke van Koeveringe die op woensdag,

De groepsverdeling voor de groepen 4 is als

donderdag en vrijdag aan groep 6A lesgeeft.

volgt:
4a

4b

juffrouw Noor van Bloois (ma, di, wo,

De groepsverdeling voor de groepen 6 is als

vr)

volgt:

juffrouw Joke van der Veen (do)

6a

meester Xander Damen (ma, di)

juffrouw Sandra Ruigrok (ma,di,wo)

juffrouw Marieke van Koeveringe

juffrouw Petra Demper (do,vr)

(wo, do, vr)

6b

meester Ger Broekema (ma, di, wo, do)
juffrouw Andrea Non (vr)

Groepen 5
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal juf
Marloes Mark aan de kinderen van groep 5A
lesgeven. Omdat zij tijdens de wenmiddag

Groepen 7

moet

De groepsverdeling voor de groepen 7 is als

werken,

heeft

zij

afgelopen

maandagmorgen met de kinderen van groep

volgt:

4A en maandagmiddag met de werkwijze

7a

van groep 5 kennisgemaakt.

juffrouw Michelle Leijnse (ma, di, wo)
Jolanda vd Konijnenburg (do, vr)
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7b

juffrouw Kim vd Berg (ma, wo, do, vr)

U wordt in het eerste Gantelnieuws van het

juffrouw Petra Demper (di)

nieuwe

schooljaar

gymnastieklessen

nader

en

het

over

de

gymrooster

geïnformeerd.
Groepen 8
De groepsverdeling voor de groepen 8 is als
volgt:
8a

Het
juffrouw Andrea Non (ma, do)

volgend schooljaar werkt

Cynthia

Treebusch als administratief medewerkster

juffrouw Joke van der Veen (di, wo, vr)
8b

Overig personeel

juffrouw Sabine Dolk

van 08.00-14.30 uur op De Gantel en op
woensdagmorgen tot 12.00 uur.
Herman van Reine is de directeur van de
school en Xander Damen is de adjunct-

Zorgteam

directeur.

De interne begeleiding wordt verzorgd door
juffrouw Nelly Vos voor de groepen 1 t/m 3
en door juffrouw Rita van Venetië voor de

≈≈≈

Laatste week groep 8
In

groepen 4 t/m 8 (ma, di, wo en do).
Juf Nelly werkt drie dagen (ma, di en do),
waarvan 2 dagen beschikbaar voor IB
werkzaamheden en één dag voor het geven

de

week

van

3

juli

vinden

de

afscheidsavonden van de groepen 8 plaats.
Op maandag, dinsdag zijn de kinderen nog
op school om naar elkaars uitvoeringen te
bekijken en de laatste voorbereidingen te

van RT .
Juffrouw Jolanda van de Konijnenburg geeft

treffen. Op woensdag, donderdag en vrijdag
zijn de kinderen van de groepen 8 vrij. Ze

op maandag les aan de LINK-groepen

mogen op woensdag vanaf 10.00 uur wel
naar school komen om te helpen met
opruimen en afscheid te nemen.

Gymnastieklessen
Meester

Raymond

Mulder

geeft

gymnastiekles aan de groepen 3 t/m 8 (ma, di,
do, vr). In verband met zijn ouderschapsverlof

wordt hij op maandagmiddag vervangen

Feestelijk uitzwaaien!

door een medewerker van Halo Jobbing.

Net als afgelopen schooljaar willen we de
kinderen vrijdagmorgen 7 juli aan het eind
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van de ochtend feestelijk uitzwaaien! Om dit

waren dus 400 flessen die door een aantal

in één keer goed te doen begint die ochtend

juffen ingeleverd zijn bij de verschillende

voor alle groepen (dus ook voor de groepen

supermarkten.

5-7) de zomervakantie om 11.45 uur.

We willen de kinderen hiervoor hartelijk
bedanken. We gaan het geld overmaken aan
Kinderfondsen Nederland en houden jullie
op de hoogte van wat er met het geld wordt

Inzamelingsactie voor

gedaan.

Kinderfondsen Nederland
De afgelopen weken hebben we geld
ingezameld voor Kinderfondsen Nederland.
Dit is gedaan door middel van het inleveren
van statiegeldflessen.
Maandag 22 mei moest het allemaal nog
een beetje op gang komen, maar daarna
werden er beneden in de hal twee bakken
geheel gevuld met flessen. Juf Cynthia
verbond er nog een goed doel aan. Zij kon
de doppen van de flessen goed gebruiken
voor een stichting die zich bezig houdt met
de opleiding van blinde geleide honden. Zo
steunden we ineens twee doelen.

LUSTRUMHULP GEVRAAGD
Het einde van het schooljaar 2016/2017
nadert met rasse schreden. Dit betekent
voor de kinderen dat ze een heerlijk lange
vakantie tegemoet gaan, maar voor het
team van De Gantel betekent dit ook dat het
lustrumfeest steeds dichterbij komt en dat
er nog een hoop moet gebeuren.
Zoals we al eerder in het Gantelnieuws en
via de mail hebben aangegeven zijn we op
zoek naar veel ouderhulp. In de drukke tijd
waarin we anno 2017 leven snappen wij
uiteraard dat de oproep u misschien is
ontgaan of dat u vergeten bent om zich aan
te melden. We willen u daarom vragen
onderstaande oproep (nog) eens goed door
te lezen:

Gezocht: hulpouders, opa's en oma's
In totaal hebben we 100 euro voor
Kinderfondsen Nederland opgehaald. Dit

Bent u beschikbaar op:
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Op donderdagavond 14 september 2017 om

kinderen waarvan de ouders het overblijven

20.00 uur voor een uitleg over de grote dag

begeleiden.

die ongeveer 1 ½ uur duurt.

Mocht u interesse hebben wilt u dan contact

Op vrijdag 15 september 2017 van 8:30 tot

opnemen met de administratie.

15:00 uur.

Bent u iemand die:
Graag zijn/haar handen uit de mouwen

Vakantieregeling 2017-2018

steekt.
Graag actief betrokken is bij de activiteiten

Prinsjesdag

19-09-2017

Herfstvakantie

16-10-2017 t/m 20-10-2017

van de school.

Kerstvakantie

25-12-2017 t/m 05-01-2018

Het leuk vindt om een groepje kinderen

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018

gedurende de dag te begeleiden bij hun

Goede Vrijdag
2e Paasdag

30-03-2018
02-04-2018

activiteiten.

Koningsdag

27-04-2018

Bent u die ouder, opa of oma die zich in de

Meivakantie

30-04-2018 t/m 11-05-2018

bovenstaande oproep kan vinden, meldt u

21-05-2018

zich dan snel bij juf Cynthia aan. We hopen

Tweede
Pinksterdag
Zomervakantie

op veel aanmeldingen want zonder uw hulp

De studie(mid-)dagen vallen het volgend jaar

kan het feest niet doorgaan.

op de volgende data:

Vriendelijke groeten,
het team van De Gantel.

Overblijfleidsters gezocht











16-07-2018 t/m 18-08-2017

maandag 18 september
maandagmiddag 9 oktober *1)
dinsdagmiddag 9 januari *1)
vrijdag 2 februari
maandag 5 februari
donderdagmiddag 15 maart *1)
vrijdagmiddag 25 mei *1)
vrijdag 8 juni
maandag 11 juni

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn
we op zoek naar enkele overblijfleidsters.

*1) groepen 1-4 hebben les tot 12.15 uur en
de groepen 5-8 hebben les tot 12.30 uur

Om het begeleiden van het overblijven voor
ouders van onze leerlingen aantrekkelijker

Op de volgende middagen zijn de kinderen

te maken, geldt vanaf het nieuwe schooljaar

vrij:

dat het overblijven kosteloos is voor





dinsdagmiddag 5 december
vrijdagmiddag 22 december
vrijdagmiddag 13 juli
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Ontvangst Gantelnieuws

Ook dit schooljaar heeft de Ouderraad weer

U ontvangt dit Gantelnieuws omdat u zich

ongelooflijk veel werk verzet voor onze

hier in het verleden voor hebt aangemeld. U

school. Wij willen jullie daarvoor heel

hebt toen ook aangegeven in welke groep

hartelijk bedanken.

uw kind zit.

Zonder de hulp van de Ouderraad was het

Omdat de meeste kinderen het volgend

niet zo leuk, gezellig en bijzonder geweest

schooljaar in een andere groep zitten (dit

op De Gantel.

geldt niet voor kleuters die in groep 1/2

Het was ook fijn dat we dit jaar op veel

blijven), is het belangrijk dat u voor de

ouders buiten de MR en OR een beroep

ontvangst van het Gantelnieuws uw kind ook

mochten doen.
Als team zijn we dankbaar op zo’n grote

in volgende groep plaatst.

groep ouders een beroep te kunnen doen.
We hopen dat volgend jaar ook weer te
mogen doen.

Wenmiddag
Donderdagmiddag

29

juni

maken

de

kinderen kennis met de leerkracht van het

Bericht van Ouderraad (OR) en

volgend schooljaar.

Medenzeggenschapsraad(MR)
Ouderbijdrage omlaag van €60 naar €42
Beste ouders,
Jaarlijks wordt aan u verzocht een vrijwillige

Ouders, bedankt!
Ook

dit

schooljaar

ouderbijdrage

Met

deze

ouderbijdrage worden kosten betaald zoals

schoolteam weer veel steun ontvangen van

ondersteuning van cultuuractiviteiten, een

ouders die ons op allerlei manieren hebben

cadeau voor Vaderdag en Moederdag,

geholpen.

Sinterklaas, aankleding van de klassen en

Daarbij denk ik aan de ouders uit de

een bijdrage aan een (zomer)feest.

medezeggenschapsraad (MR) met wie we

De ouderraad, die bestaat uit ouders die zich

allerlei

en

actief willen inzetten voor de schoolkinderen

waarmee we op prettige èn constructieve

organiseert activiteiten. Jaarlijks begroten zij

wijze hebben samengewerkt.

de kosten die worden voorgelegd aan de MR

hebben

wij

betalen.

als

zaken

hebben

te

besproken
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zodat bovenstaande activiteiten mogelijk

Het overschot, dat in de loop van een flink

zijn. De kosten worden betaald van de

aantal voorgaande jaren is opgebouwd kan

ouderbijdrage.

niet worden teruggegeven aan ouders en zal
daarom worden uitgegeven aan de kinderen

Afgelopen

jaar

is

de

mogelijkheid

die nu op onze school zitten. Dit jaar is

geïntroduceerd om de ouderbijdrage via een

daarom extra geld uitgegeven voor het

automatische incasso te betalen. Veel

planten van bomen op het schoolplein,

ouders hebben hiervan gebruik gemaakt.

zodat er in de zomer meer beschutting

Hierdoor is het afgelopen jaar meer geld

ontstaat voor de kinderen. Daarnaast vindt

binnengekomen dan was verwacht om de

er een ruime bijdrage plaats aan het

noodzakelijke kosten te betalen.

lustrumfeest in september.

Ook de afgelopen jaren is gebleken dat er

Mocht blijken dat na afloop van dit jaar er in

meer werd begroot dan er werd uitgegeven.

de reserve nog extra geld overblijft, dan

Sommige activiteiten gingen niet door.

zullen er wederom voorstellen gedaan

Andere kosten werden niet gedeclareerd.

worden om de reserve verder af te bouwen.

Het gevolg hiervan is dat naast een kleine

De begroting en de precieze bedragen voor

reserve voor tegenslag er meer geld in de

komend schooljaar is te vinden op ….

kas zit.
Wij willen dat er in het vervolg nadrukkelijk

Namens de MR en OR willen wij de ouders

naar de kosten wordt gekeken en alleen dat

bedanken

wordt begroot wat noodzakelijk is en ook

kunnen er extra zaken worden bekostigd die

wordt uitgegeven.

niet in het reguliere schoolbudget zitten.

voor

uw

bijdrage.

Hiermee

Daarom heeft de OR voorgesteld en heeft de
MR hiermee ingestemd om de ouderbijdrage

≈≈≈

fors te verlagen. De jaarlijkse bijdrage van
60 euro kan naar 42 euro, waarbij wij

Voetbaldagen

ervanuit gaan dat de bijdrage ook de

Op 15,16,17 augustus (laatste week van de

komende jaren op dit niveau kan blijven als

zomervakantie)

ouders net als nu hun vrijwillige bijdrage

voetbalvereniging Semper Altius in Rijswijk

blijven betalen.

(hoekpolder) voetbaldagen georganiseerd

worden

er

bij

voor de kinderen in de leeftijd van 5-14 jaar.
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De kinderen kunnen drie dagen lang van

via leerlingen@phoenixwateringen.nl of ww

10.00-16.00 uur voetballen en voetbal

w.phoenixwateringen.nl

spelletjes doen. Voor eten en drinken wordt
gezorgd. Alle kinderen krijgen een leuk
tenue als aandenken aan deze leuke dagen.
Dus kun je al voetballen of vind je het leuk
om kennis te maken met voetbal, geef je

Wijziging Campina schoolmelk

dan op. Voor meer informatie kijk op

schooljaar 2017-2018

http://doublesports.nl/inschrijving-

De overheid wil kinderen stimuleren om

jeugdvoetbaldagen-semperaltius/

gezond te eten en te drinken en geeft
daarom

sinds

1977

schoolmelkproducten

Er is weer plek in de blokfluitgroep van
muziekvereniging De Phoenix in Wateringen.
docent

geeft

op

vrijdagavond

groepslessen voor 4 kinderen. De lessen zijn
bedoeld voor kinderen van groep 4/5 en
worden gegeven in de Vang, Lange Spruit 86
in Wateringen. De les duurt een half uur en
begint om 19.00 uur of als de groep vol is in
overleg op een ander tijdstip.

Kosten

bedragen € 150,- per jaar inclusief lesboek
en

enkele

optredens.

Is

zoals

op
melk,

chocolademelk en yoghurtdrank. Per 1

Blokfluitles De Phoenix

Onze

subsidie

uw

kind

geïnteresseerd in een ander blaas of
slaginstrument kom dan ook een keertje op

januari 2017 is door de overheid besloten
om de subsidie alleen nog toe te wijzen aan
halfvolle melk. Hierdoor zal de Optimel
vanaf het schooljaar 2017-2018 uit het
assortiment

van

Campina

verdwijnen.

Omdat de Optimel uit het assortiment
verdwijnt zal ook de houdbare Optimel voor
de eerste schooldag na de vakantie stoppen.
Als uw kind op school tijdens het 10-uurtje
of tijdens de overblijf schoolmelk drinkt,
krijgt u kind op deze dagen dus geen
schoolmelk en moet u op deze dagen zelf
iets te drinken meegeven aan uw kind.

vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur
langs

in

de

Vang

in

Wateringen.

Schoolspullenpas
Voor meer informatie en inschrijven kunt u
contact opnemen met Wiesje Hofstede

Evenals

vorig

schooljaar

wordt

door

Leergeld Den Haag aankomend schooljaar
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een Schoolspullenpas verstrekt aan kinderen

krijgen alle basisschoolleerlingen in Den

van 4 tot 18 jaar, die in het bezit zijn van een

Haag de VakantiePas uitgereikt op school.

geldige Ooievaarspas.

De pas vertegenwoordigt een waarde van

Deze Schoolspullenpas heeft een waarde

zeker € 300,- aan kortingen voor kinderen en

van € 50,- voor kinderen in het basis

ouders, en geeft een handzaam overzicht

onderwijs, € 250,- voor kinderen in de

van (zomer)activiteiten in stad en regio.

brugklas en € 150,- voor jongeren in het

Deze zomer kunnen kinderen met de

voortgezet onderwijs en mbo-bol. Leergeld

VakantiePas op zoek naar de held in zichzelf

Den

ingevulde

en een mooie medaille verdienen. Of ze

aanvraagformulier eind mei/begin juni naar

worden de held van de klas, dan mogen ze

de ouders/verzorgers met het verzoek de

met de hele groep gratis naar een

gegevens te controleren en het formulier

heldenfilm. (Maar ze kunnen ook een held

voorzien van een handtekening terug te

uit hun omgeving in het zonnetje zetten).

sturen in de antwoordenvelop. Enkele

Hoe? Dat staat allemaal op pagina 4 van de

weken later wordt de Schoolspullenpas naar

VakantiePas.

het huisadres gestuurd. Na activatie kan

En alsof dat nog niet genoeg is, kunnen ze

deze gebruikt worden bij de aangesloten

ook nog een fiets winnen of vrijkaartjes voor

winkels van Albert Heijn, AJ Sports, Aktie

Duinrell. In de VakantiePas staat precies wat

Sport, Bruna, Free Kick Sport, HEMA,

ze daarvoor moeten doen.

Paagman en Perry voor het aanschaffen van

Wil je naar het theater of een museum,

schoolspullen.

zwemmen, spelen of sporten, het kan

Meer informatie is vanaf eind mei terug te

allemaal met de VakantiePas.

vinden op de website van Leergeld Den

Op

Haag: www.leergelddenhaag.nl.

eventuele wijzigingen én extra activiteiten

Haag

stuurt

het

de

website

vakantiepas.nl

staan

die niet in de ‘papieren’ VakantiePas staan.
Ga

Je krijgt hem in de klas: de

naar

vakantiepas.nl

voor

meer

informatie.

VakantiePas!
De zomervakantie komt er weer aan, dus

Verjaardagen

ook de VakantiePas. Hét paspoort voor

In juli zijn jarig:

kinderen van 4 t/m 12 jaar, boordevol

Osman Dulda, Mimoun

activiteiten met korting. Vanaf 19 juni

Massali, Adam El Yousfi,
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Femke van der Gulik, Maura Jorna, Amisha
Khedoe, Milan Kuijsten, Gioia Roos, Linde
Greeve, Lorenzo Lorusso, Maya AouledLahcen, Lars Lagerweij, Irem Bagci, Baran
Soysal, Tisha Lugters, Levi Kriek, Lola Haak,
Romaisa El Atmani, Diëgo Kaffa, Marijn van
den

Bos,

Samuel

Hoencamp,

Romy

Moella, Danisha Warning, Dédé van der
Velde, Stan Verheij, Isa Verhoef, Lizzy
Leebeek,

Gosse

Dunnewold,
Voogt,

Mac-Ty

Jaydae

Dunnewold,

Hidde

Heintzberger,

Souirti,

Imke

Tijn

Wilbrink,

Darshan Debisarun, Rosalie van Buuren, Loïs
Sousa Lopes, Vince Kooijman, Stijn Groote,
Elin Jennen, Stefanie Nijsse, Elisa Verhagen,
Lanya Ali en Guus Hillebrand.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Tot slot
Met nog twee schoolweken te gaan wens ik
iedereen alvast een heel fijne en ontspannen
vakantie toe.

Met vriendelijke groeten,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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Indeling kleutergroepen schooljaar 2017-2018:
Groep 1/2 A
Groep 1 nieuw
1. Dean Nuijen
2. Salma Belhadj
3. Kyen Chiang San Lin
4. Manar Arfaoui
5. Chloé de Jong
6. Jan Zhakhavets
7. Julia Soysal
8. Demi van Kempen
9. Jenna Khodabaks
10. Maxim Koopmans
11. Yosef Shoghnani

Leerkracht:
Groep 1 bestaand
1. Mika Yang
2. Eva Bos
3. Giovanni Poeran
4. Paul Straatman

juf Lisette / juf Marieke
Groep 2
1. Saifeddine Chergui
2. Jomy Helleman
3. Peace van Paasen
4. Thijs Wilbrink
5. Deon Abebe
6. Jaleesa Krul
7. Loes van der Ploeg
8. Amisha Khedoe
9. Elin Jennen
10. Yasna Behiar

Groep 1/2 B
Groep 1 nieuw
1. Alyssa Gorter
2. Valerie v.d. Bergh
3. Noëlla Uiterloo
4. Rafael Koster
5. Evi Edenburg
6. Fritz Huisman
7. Milan Youssef

Leerkracht:
Groep 1 bestaand
1. Rainesh Punwasi
2. Noorulain Yaqub
3. Bunyamin vd Kaaden
4. Lindsay Jonker
5. Zoefiyaan Pashaie
6. Adnan Bingöl
7. Nathan

juf Anne / juf Evelijn
Groep 2
1. Yanou Vlasman
2. Shamaya Bidesi
3. Joëlle Lock
4. Timo Nieuwenbroek
5. Floortje Scholtes
6. Rochentelly Verkolf
7. Lawrence Wojtynek
8. Sem Heidt
9. Samuel Hoencamp
10. Neel Ramautar
11. Armaan Omar
12. Jill de Bruin

Groep 1/2 C
Groep 1 nieuw
1. Jorick Lock
2. Semi Erdas
3. Ilyes El Masoudi
4. Lillie Jongmans
5. Esila Samburkan
6. Agnes Bao

Leerkracht:
Groep 1 bestaand
1. Keanu Boggia
2. Polina Bangma
3. Noah van Dijk
4. Luka Overbeeke
5. Samar Chotoe
6. Aradhiya Hanoeman
7. Amira Chergui
8. Michella van Driel
9. Sylvie Vollebregt
10. Giovanni Solleveld

juf Yvonne / juf Evelijn
Groep 2
1. Mabelle van Weel
2. Katey van den Abeele
3. Guus van Holsteyn
4. Esmée Verburg-Penel
5. Davy van Nuissenburg
6. Milan Kuijsten
7. Levi Tuijnman
8. Boaz de Boer
9. Valerie Douwes

1/2 D
Groep 1 nieuw
1. Nina Vlasman
2. Fay Doelkarim
3. Julian Lodewijk
4. Fynn Agterdenbosch
5. Hailey Augusto Sequeira
6. Aaron de Bruin
7. Sara Asahad
8. Stella Korten

Leerkracht:
Groep 1 bestaand
1. Pari Ghisai
2. Anjay Bharatingh
3. Amy Westerwoudt
4. Falain Yildirim
5. Luca Streefkerk
6. Sophia Fuschillo
7. Ariana Sanaey

juf Lisette Ernst
Groep 2
1. Daan Savas
2. Kaylinn van Aalst
3. Arjun Bharos
4. Merijn Bosboom
5. Meysa Asahad
6. Lana Verhoef
7. Romy Moella
8. Kyan de Wit
9. Milan Steenks
10. Sunne Bérénos

Groep 1/2 E
Groep 1 nieuw
1. Mason Sutikno
2. Noalie Paulides
3. Wessel v.d. Gulik
4. Delani Tuijnman
5. Floor de Ruiter

Leerkracht:
Groep 1 bestaand
1. Shafik Oemed
2. Liam de Rooij
3. Emily van Leeuwen
4. Skyler Brandsen
5. Bjorn Köhne
6. Damian Kaffa
7. Celina de Vries
8. Yassin Ezzarai
9. Christian Schouten

juf Arina / juf Louisa
Groep 2
1. Giovanni van Wijk
2. Jits Doomen
3. Joanie Lensink
4. Fay Nas
5. Cristiano Oudshoorn
6. Charlie Taal
7. Loïs Sousa Lopes
8 Sara van den Bos
9. Noah Delfos
10. Iris Ammerlaan
11. Nefeli Papaqeorgiou
12. Ela Alhan
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