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gedraaid en konden we op een zeer geslaagde
disco terugkijken. De foto’s ervan staan op de

Disco groepen 7 en 8

website.

Vrijdagavond waren de kinderen van de
groepen 7 en 8 voor de jaarlijkse disco heel
chique aangekleed. Het thema van die avond
was dan ook ‘gala’. Vanaf het begin zat de
stemming er al erg goed in.

Fleur naar de voorleeswedstrijd
Zaterdag 18 februari heeft Fleur Lagerweij uit
groep

7A

mee

mogen

doen

met

de

voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Den
Haag. In de middag moest zij het opnemen
tegen de winnaars van negen andere scholen
uit Den Haag. Helaas heeft

Fleur niet

gewonnen, maar ze heeft het wel supergoed
gedaan! De jury vond dat ze erg goed voorlas,
ze konden iedere komma, punt en uitroepteken
horen. Ook vonden ze Fleur mooi beeldend
Onze vast DJ Edwin bracht met zijn muziek de

voorlezen, maar wat ze knap vonden was dat

kinderen ook goed in de feeststemming. Er

Fleur toch niet toneel ging spelen, maar goed

werd volop gedanst en er was allerlei lekkers te

voor bleef lezen.

drinken en te snoepen.

Voorjaarsvakantie
In verband met de voorjaarsvakantie is de
school gesloten van maandag 27 februari tot en
met vrijdag 3 maart.
≈≈≈
Een hoogtepunt was de modeshow waarbij de
kinderen aan elkaar konden laten zien hoe mooi
zij waren aangekleed. Om kwart voor tien
voegden de ouders zich aan het feestgedruis
toe en om tien uur werd het laatste nummer

Studiemiddag 10 maart
Zoals in de schoolgids vermeld staat, is de
school vrijdagmiddag 10 maart a.s. in verband

met een studiemiddag gesloten. Die middag

Groepen 8 naar de BZT-show

komt ons hele team voor nascholing bijeen.

Op vrijdag 31 maart gaan de groepen 8 een

De lessen van de groepen 1 t/m 4 eindigen deze

opname bijwonen van de BZT-show (Bloed,

dag om 12.15 uur; de groepen 5 t/m 8 gaan

zweet en tranen). Met een bus vertrekken zij

vrijdagmiddag tot 12.30 uur door. ’s Middags

vanaf school naar de studio in Hilversum. In de

zijn de kinderen dus vrij.

BZT-show

≈≈≈

worden

wensen

van

kinderen

misschien wel waarheid. Daarnaast is er de

Groep 8A naar Humanity House

strijd tussen de jongens en de meiden. Kortom
veel chaos en hilariteit in de BZT-show.

Op vrijdag 24 maart gaat groep 8A naar het
Humanity House in Den Haag. Omdat de bus
om 12.45 uur vertrekt, blijven de kinderen die
dag verplicht gratis over.

Examen overblijfleidsters

In het Humanity House ervaren de kinderen van

In Het Gantelnieuws van 31 januari hebt u

heel dichtbij dat vrede en veiligheid niet voor

kunnen lezen, dat 12 overblijfleidsters voor het

iedereen vanzelfsprekend zijn. Rampen en

theorie-examen zijn geslaagd dat Hallo Jobbing

conflicten beïnvloeden de levens van tientallen

vrijdag 20 januari bij hen heeft afgenomen.

miljoenen mensen. Op dit moment zijn er

Vanaf

wereldwijd 65,3 miljoen mensen op de vlucht.

praktijkexamens afgenomen.

17

februari

worden

bij

hen

Dat betekent dat 1 op de 113 mensen een
vluchteling, ontheemde of asielzoeker is.
In

het

Humanity

medewerkers

elke

House

brengen de

leerling de

basiskennis,

vaardigheden en houding bij om een actieve rol

Evaluatietraject overblijven
In het Gantelnieuws van 28 oktober 2016 heb ik

te spelen in de eigen leefomgeving en in de

u over de overblijfregeling en samenwerking

samenleving. Leerlingen maken kennis met

met

humanitaire thema’s zoals vluchtelingen en

geïnformeerd. Ik heb toen aangegeven dat op

noodhulp. Ze maken deze complexe thema’s

grond van de ervaringen die we met Halo

invoelbaar en bespreekbaar in verschillende

Jobbing

lesprogramma’s. Het Humanity House biedt

samenwerking met hen het volgend schooljaar

basisschoolleerlingen

wordt voortgezet.

de

handvatten

Halo

Jobbing

hebben,

voor

wordt

dit

schooljaar

besloten

of

de

voor wereldburgerschap.
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In het Gantelnieuws van 9 en 31 januari jl. heeft

kopen en voor de overblijf te gebruiken. Deze

u een en ander over het evaluatietraject van

wordt inmiddels ingezet.

het overblijven kunnen lezen. Daarbij werd u

Om tot meer variatie in het spelaanbod te

uitgenodigd

met

komen, worden spellen als Twister, Yenga en

betrekking tot het overblijven aan de school toe

Mikado aangeschaft. De op school aanwezige

te sturen. Deze zou ik in de evaluatiegroep

bowlingset zal ook worden gebruikt.

om

eventuele

reacties

bespreken. Van deze mogelijkheid heeft tot nu
toe geen van de ouders gebruik gemaakt.

De kinderen van de focusgroep gaan in de klas
vragen wat de andere kinderen graag tijdens

Vandaag informeer ik u over de evaluatie die

het overblijven doen. Bovendien is de kinderen

half februari heeft plaatsgevonden.

van de focusgroep gevraagd om zelf een spel te

Net als eind december hebben we in de

verzinnen. De medewerkers van Halo Jobbing

groepen de mening van de kinderen over het

kunnen dan bepalen wat haalbaar is (materiaal,

overblijven gepeild. Daarnaast is de focusgroep

ruimte op het plein, beschikbare tijd).

bestaande uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8

Iedere twee weken komt er een speciale

onder leiding van juf Mineke bijeen geweest en

spellendag waarin bijvoorbeeld Levend Stratego

hebben we op 13 februari met de kinderen van

of Levend Monopoly wordt aangeboden.

de focusgroep, juf Mineke, juf Cynthia, de

Als kinderen bepaalde activiteiten in het

medewerkers

een

weekschema willen hebben, kunnen ze dat bij

en

juf Cynthia aangeven. Zij geeft de wensen dan

het

aan de Halo-coördinator door zodat deze in het

afvaardiging

van
van

ondergetekende

Halo
de

de

Jobbing,

overblijfmoeders
evaluaties

van

overblijven met elkaar besproken.

weekschema kunnen worden opgenomen.
Het valt op dat er rust en structuur op het

Uit de evaluatie van de kinderen blijkt dat er

schoolplein en Luchtenburgplein is.

veel punten op staan waar al aan gewerkt is of

We vinden het een verbetering dat de

die direct kunnen worden opgelost. Zo heeft

overblijvende kinderen om 12.55 uur na het

Halo Jobbing voor meer variatie in de spellen

overblijven op het Luchtenburgplein niet meer

gezorgd, maar blijken kinderen hier in de

via het schoolhek maar via de hoofdingang aan

praktijk minder voor te kiezen om dan

de voorkant de school binnengaan. Dit scheelt

bijvoorbeeld liever toch te gaan trefballen.

een hoop gedrang bij het hek.

Omdat de kinderen dansen en muziek fijn

Kinderen die niet overblijven, maar wel op het

vinden, wordt besloten om een geluidsdrager te

Luchtenburgplein zijn, mogen soms met de
spellen meedoen en dat vinden de kinderen
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niet eerlijk. Hun ouders betalen immers hier

ZomervakantiePas

niet voor. Afgesproken wordt dat de kinderen

activiteitenaanbod

die

het

VakantiepasKorting. Eerst een gratis ontbijtje

Luchtenburgplein mogen komen (ze worden

en dan bijvoorbeeld met korting naar de leukste

niet weggestuurd), maar dat ze niet met de

films, een vrolijke lentewandeling maken met

activiteiten van Halo Jobbing mogen meedoen.

een schaapsherder, naar het theater, het

Omdat veel kinderen de hesjes niet lekker

museum of een binnenspeeltuin en nog veel

vinden zitten en soms vinden stinken, schaft de

meer. Vanaf 13 februari staan alle activiteiten

school lintjes aan die de overblijvende kinderen

op vakantiepas.nl.

moeten

Basisschoolkinderen kunnen zich via de website

niet

overblijven

omdoen

wel

als

zij

op

naar

het

hebben

een

supertof

samengesteld

Luchtenburgplein gaan.

vakantiepas.nl

Tot slot is tijdens de evaluatie een overzicht

VakantiepasClublid. Zij krijgen dan twee weken

met

de

vóór elke schoolvakantie een e-mail met

overblijfmoeders zich aan moeten houden.

kortingsbonnen en een link naar de website

Deze informatie is daarna ook met hen gedeeld.

waar de activiteiten beschreven staan.

afspraken

besproken

waar

gratis

aanmelden

mét

als

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef
Op 24 maart vindt de derde evaluatie van het

het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl.

overblijven plaats. Over het resultaat hiervan
informeer ik u in het Gantelnieuws van 31
maart.
Als deze evaluatie het positieve beeld van de
eerste en tweede evaluatie bevestigt, ziet het

Dansen, zingen en live muziek!

ernaar uit dat het contract met Halo Jobbing in

De kindervoorstelling van Muziekvereniging De

het volgend schooljaar wordt voortgezet. Maar

Phoenix kent dit jaar geen grenzen. Westlands

dit besluit zal pas na de derde evaluatie en na

musicaltalent en 75 Wateringse muzikanten

overleg met het schoolteam en de MR worden

presenteren

genomen.

zich

in

2

spetterende

voorstellingen waarin één jongen zijn passie
voor dansen ontdekt met een fijne Westlandse
twist!

VakantiepasClub Voorjaarsvakantie

Stap voor Stap met in de hoofdrollen Ties en

De

aantocht!

Noah speelt zich af in het Westland waar altijd

VakantiepasClubleden hoeven zich niet te

hard gewerkt wordt en helemaal geen tijd is om

voorjaarsvakantie

vervelen,

want

de

is

in

makers

van

de
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te dansen. Maar daar gaat verandering in

de mogelijkheid te tuinieren en dan wel op de

komen...

zogenaamde “ouder/kind” tuintjes.

Op 12 maart is er een voorstelling om 13.00 uur

Ouders en belangstellenden zijn altijd van harte

en een voorstelling om 15.30 uur. Deze zullen

welkom om een kijkje te komen nemen of om

plaats vinden in de Vang, Lange Spruit 86

af en toe de helpende hand toe te steken.

Wateringen.

Nadere informatie treft u in de bijlage aan die

Kaartjes zijn 5,- voor kinderen en 7,50 voor

met dit Gantelnieuws is meegestuurd.

ouders.

Kaarten

reserveren

kan

via kindertheater@phoenixwateringen.nl

Billy Boem kinderclub start in april
Ziekmeldingen via de website a.u.b.
Zeker in een tijd waarin veel leerlingen ziek zijn,

“Billy Boem” is een club voor kinderen van 8-12
jaar die extra steun nodig hebben omdat er

is het fijn wanneer de ouders hun kinderen via

thuis stress en spanning is bijv., depressiviteit,

de website (www.degantel.nl) ziekmelden.

ziekte,

Onder het kopje ‘ziekmeldingen’ (te vinden

Kinderen kunnen hier minder goed mee

onder het kopje ‘ouders’) vindt u een formulier

omgaan dan volwassenen. Bij Billy Boem

waarop u uw kind kunt ziekmelden.

financiële

of

andere

problemen.

merken de kinderen dat ze niet de enige zijn
waar het thuis misschien wat anders gaat dan
bij anderen. Ze betrekken alles op zichzelf. Voor
deze kinderen en ouder is er de Billy Boem club.

Schooltuintjes
Nog maar een paar weken en dan begint het

Wat doen we op de Billy Boem club?

voorjaar en de schooltuinen! Dan kunnen de

Kinderen komen 10 weken na schooltijd naar de

kinderen weer tuinieren op de Rijswijkse Groei

Billy Boem kinderclub in het wijkcentrum.

en Bloei Schooltuinen. Er zijn twee Schooltuin

Bij de Billy Boem kinderclub leren ze hun eigen

complexen

in

Eikelenburglaan

Rijswijk,
3

en

één
één

aan

de

gevoelens te herkennen en te uiten.

vlakbij

de

Naast praten worden ook vragen van kinderen

Kinderboerderij aan het Julialaantje 28.

beantwoord, vaardigheden geoefend en tips

Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen een tuintje

gegeven.

krijgen. Maar ook de jongere kinderen hebben

Ook voor ouders zijn er 2 ouderbijeenkomsten
waarin wordt verteld hoe het op de groep gaat
en om thema’s en vragen te bespreken
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(Billy Boem is voor iedereen toegankelijk, wij

rustige en ontspannende bewegingen worden

maken

geen

uitgevoerd, gericht op evenwicht en coördinatie

geen

Kids

voor

deze

dossier/rapportage

aan

groep
en

er

is

Combat

is

een

non-contact

klas.

verwijsbrief nodig)

Waar is Kids Combat goed voor ?

Voor wie is de piep zei de muis club? Kinderen

Bij Kids Combat wordt er gewerkt aan

uit Escamp van 8-12 jaar, waar thuis stress

zelfvertrouwen,

en/of spanning is.

coördinatie, onzekerheid omzetten in zekerheid

Er

is

geen

sprake

van

ernstige

conditie,

lichaamshouding,

en hart- en longfunctie.

gedragsproblematiek.
Ouders moeten instemmen met de aanmelding
voor de groep.

Verjaardagen
In maart zijn jarig:

Bent u geïnteresseerd in de club en is uw kind

Lars Demper, Giovanni van

tussen de 4-8 jaar dan kan hij/zij meedoen met

Wijk,

de kinderclub piep zei de muis, meer informatie:
piepzeidemuis@stichtingmooi.nl

Thor

Hut,

Sven

Wilbrink, Shamaya Bidesi,
Jahmairo

Antonia,

Lotte

Sanders, Esmée Verburg-Penel, Fay Nas, Sami El

Kids Combat

Absati, Fleur Klopmeijer, Vasco Bouma, Ela

Vanaf maart kunt u uw kind inschrijven voor

Orhan, Jennifer de Munnik, Abdessamad

Kids Combat. De eerste maand zijn er geen

Bouhachlaf, Alec Vogelzang, Stijn Opmeer, Fleur

inschrijfkosten aan verbonden en de eerste

Holtzer, Quinten van der Does, Shanaya

proefles is gratis. Vanaf april bedragen de

Debidien, Thomas Bol, Roeland van Hoek,

inschrijfkosten €5,--.

Gerben

De lessen die op 2 april starten worden iedere

Nieuwenbroek, Romain Vollebregt, Jaz'Elle

zondag (buiten schoolverband) van 14.00-14.45

Fleur, Xander Meuris, Olivia van Hensbergen,

uur in de gymzaal van De Gantel gegeven.

Thijs Wilbrink, Jasper Bol, Rasit Karagöz en

van

Hoek,

Justin

Berk,

Timo

Femke Dunnewold.
Wat is Kids Combat ?

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Kids Combat is een cardio les gebaseerd op
verschillende vechtsporten waaronder boksen,

Met vriendelijke groeten,

karate, kickboksen etc. Dit betekent dat er niet

mede namens de collega’s,

alleen intensieve en explosieve, maar ook

Herman van Reine.
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