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Welkom!
Dit eerste Gantelnieuws start ik met een hartelijke groet aan allen die deze
nieuwsbrief lezen. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad en dat de
kinderen weer zin hebben om te beginnen.
Een speciaal welkom voor juf Marjan Rossenberg, juf Helga Pengel, en juf
Carmen van der Harst die dit schooljaar bij ons zijn komen werken. Ik hoop dat
zij zich snel bij ons thuis voelen en veel voor de leerlingen kunnen betekenen.
Juf Louisa Benus die de afgelopen jaren op De Gantel werkte, heeft haar werkzaamheden beëindigd.
Vrijdagmorgen kregen we het blije bericht van juf Marlene dat zij die nacht was
bevallen van een gezonde dochter. Zij heet Sara Gabriëlla. Hierbij een fotootje.
Tijdens haar verlof wordt juf Marlene vervangen door juf Evelijn en juf Marjan.

Een feestelijke start
Maandag 27 augustus gingen de schooldeuren na een welverdiende vakantie
weer open. Vanmorgen startten we op feestelijke wijze het schooljaar met een
ballonnenboog bij het schoolhek en vlaggetjes op het plein. Speciaal voor de
kinderen en ouders lag de rode loper uit!
Net als andere jaren waren het team en de leerlingen enthousiast om weer te
beginnen. De school zag er tiptop uit en ook in de klassen was alles voorbereid
om het schooljaar weer goed te beginnen.
Omdat dagelijks veel kinderen het trappenhuis en de overloop bij de
bibliotheek gebruiken, waren de muren vies geworden. Het is daarom
fijn dat meester Ruud in de zomervakantie de muren heeft geschilderd
zodat deze er weer smetteloos wit uitzien!
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Opgefriste huisstijl
Zoals u kunt zien, is het Gantelnieuws in een nieuw jasje gestoken. De vernieuwde huisstijl is ook
terug te zien in de jaarkalender en in een bladerbare versie van de schoolgids die u via deze link op
onze website terugziet: https://www.digitaalpubliceren.com/degantel. Ouders van nieuwe leerlingen
ontvangen een fraaie schoolbrochure. Deze is met de jaarkalender vandaag ook aan de kinderen op
school uitgedeeld.
≈≈≈

Betaling ouderbijdrage
Met dit Gantelnieuws ontvangt u een brief van de Ouderraad met
het verzoek om uw vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te
betalen.
Daarnaast ontvangt u een machtigings-formulier voor degene die
nog niet gebruik maken van automatische incasso voor het betalen van de ouderbijdrage en dit wel
graag zouden willen.
Dit machtigingsformulier mag bij juf Cynthia worden ingeleverd. Let op! Heeft u voorgaand schooljaar
al een machtingsformulier ingeleverd, hoeft u dat niet opnieuw te doen. De machtiging loopt namelijk
automatisch door totdat deze wordt stopgezet door u.
De allereerste incasso’s voor de leerlingen waarvoor al een machtigingsformulier is afgegeven zal
plaatsvinden in september.
Omdat de brief belangrijke informatie en uitleg bevat, verzoek ik u deze goed door te lezen.
De begroting voor dit schooljaar kunt u online terugvinden op de website van de school op de pagina
van de Ouderraad. Op basis van de verwachte uitgaven, bedraagt de ouderbijdrage voor dit schooljaar
€35,- per leerling.
Ouders die geen gebruik willen maken van automatische incasso kunnen de ouderbijdrage overmaken
naar IBAN-rekeningnummer NL92 ABNA 0588 4008 07 t.n.v. OR De Gantel inzake ouderbijdrage, onder
vermelding van naam en groep van uw kind.
Om de kinderen meer schaduw op het schoolplein te geven is in de
laatste week van de zomervakantie een schaduwdoek op het plein
geplaatst. Het hangt tussen de zandbak en de schuur en is in het najaar
weg te halen. In overleg met de MR en OR wordt het schaduwdoek
betaald uit de reserve van de ouderbijdrage.
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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/ouderraad

Gymrooster
Dit schooljaar neemt meester Raymond op maandagmiddag zijn ouderschapsverlof op, net als vorig
jaar wordt hij vervangen door juf Mireille. Ook heeft meester Raymond nu ICT taken gekregen
binnen de school, dit houdt in dat hij om de week op maandagochtend niet voor de klas staat. Ook
deze gymlessen worden dan door juf Mireille gegeven.

8:30 - 9:20
9:20 - 10:10

Maandag
3B
3A

Dinsdag
6B
6A

Donderdag
4A
4B

Vrijdag
7B
7A

10:20 - 11:10
11:10 - 12:00

5B
5A

7B
7A

5A
5B

8B
8A

13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

4A
4B

8A
8B

3B
3A

6B
6A

Gymafspraken
Zoals gebruikelijk moeten, voor de veiligheid, sieraden tijdens de gymlessen af. Deze kunnen voor de
les in een bakje worden gelegd ter bewaring. De kinderen moeten aparte gymkleren aan hebben die
makkelijk moeten zitten. Ook zijn gymschoenen verplicht. Hier zal strikt op worden toegezien. Vanaf
de tweede week moeten deze verplicht aan.
Het is de bedoeling dat elke leerling van groep 3 t/m 8 na de gymles verplicht onder de douche gaat.
Vrijstelling van het verplicht douchen wordt alleen verleend als daarvoor een geldige reden is. Het kind
moet dan een briefje van de ouders of van de huisarts kunnen tonen.
Verder geldt: uw kind moet een handdoek (en eventueel badslippers) bij zich hebben; er wordt niet
langer gedoucht dan enkele minuten (geen doucheschuim); afdrogen gebeurt in de doucheruimte (de
handdoek kan aan een speciaal daarvoor aangebrachte haak worden opgehangen).
Het douchen gaat in op maandag 3 september.

≈≈≈
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Informatieavonden
Op de informatieavonden ontvangen wij u graag om u het een en ander te
vertellen over de gang van zaken op ‘de Gantel’ in het algemeen en die in de eigen
groep in het bijzonder. Daarnaast wordt u in de gymzaal kort over de Ouderraad
en uitgebreid over de werking van de ouderapp ‘socials schools’ geïnformeerd. Het
is hiervoor belangrijk dat u uw smartphone naar school meeneemt.
Tijdens de informatieavonden bent u allemaal van harte welkom. We rekenen
erop dat u het belang van deze avond inziet en komt!
De data en tijden van de avonden zijn als volgt:
Maandagavond 3 september:
de groepen 1-2: 19.00 uur in de klas; 20.00 uur in de gymzaal
de groepen 5-6: 19.00 uur in de gymzaal; 20.00 uur in de klas
Dinsdagavond 4 september:
de groepen 3-4: 19.00 uur in de klas; 20.00 uur in de gymzaal
de groepen 7-8: 19.00 uur in de gymzaal; 20.00 uur in de klas

10-minutengesprekken
Op maandag 10 en donderdag 13 september worden de ouders van de groepen 3 t/m 7 op school
verwacht voor een tien-minutengesprek. In verband met de stakingsdag van 12 september zijn de voor
die dag geplande gesprekken naar maandag 10 september verplaatst.
Het tien-minutengesprek voor de groepen 8 vindt plaats op 26 en 27 september. Een uitnodiging voor
dit gesprek volgt nog.

Staking 12 september
Op woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.
Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te claimen voor een
lagere werkdruk en een eerlijk salaris. De diverse regio’s in het land zijn ons al voorgegaan. Het
sluitstuk van de estafettestaking vindt plaats met een grote manifestatie in Rotterdam. Ook in
Zeeland is er een aantal punten waar onderwijspersoneel bij elkaar komt.
Er zijn op dit moment al grote tekorten aan onderwijspersoneel. Het is belangrijk om het beroep van
leraar weer aantrekkelijk te maken door de enorme werkdruk te verminderen en het salaris eerlijker
en marktconform te maken.
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Zeker in de grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag maar zelfs in de gebieden waar sprake is van
leerling daling zoals Zeeland gaat het tekort aan leerkrachten snel oplopen.
Dat zal betekenen dat op afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te
bieden waar zij recht op hebben.
De start van de onderwijsstakingen ging om de eis van september 2017: claim 1,4 miljard. Een deel
van die eis is gerealiseerd. Er wordt nu een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en
de lonen voor het ondersteunend personeel en leraren zijn verbeterd.
Daarnaast zijn de lerarensalarissen dichter bij die van het voortgezet onderwijs gekomen.
Maar we zijn er nog niet. Het salaris van leraren in basis- en speciaal onderwijs blijft structureel
achter bij dat van de markt en het voortgezet onderwijs.
Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn, blijft druk
uitoefenen op de politiek in het belang van het onderwijs. Nederland als kennismaatschappij met
goed onderwijs voor alle kinderen. Geen overvolle klassen, maar bevoegde goede leerkrachten met
een passend salaris.
Omdat wij als team hebben besloten om aan de staking deel te nemen, is de school op woensdag 12
september gesloten. Nadere informatie hierover ontvangt u van mij in een aparte brief.

Vrije dagen 17 en 18 september
Maandag 17 september is de school in verband met een studiedag gesloten. De dag erop is de school
ivm Prinsjesdag gesloten.

Spelletjesochtend groep 1/2, sportdag groep 6, 7 en 8
Op woensdag 26 september hebben de kinderen van de groepen 1/2 en
die van de groepen 6, 7 en 8 hun sport- en spelletjesochtend. De
sportochtend voor de groepen 1/2 vindt op het schoolplein plaats; die van
de groepen 6, 7 en 8 buiten de school. De precieze locatie is op dit moment
nog niet bekend.
Bij de klas van uw kind komen inschrijflijsten te hangen waarop u kunt intekenen, vol = vol! Het helpen
bestaat uit het begeleiden van een spel of een groepje kinderen.
Alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zullen in de teams worden gemixt, u wordt wel bij uw eigen
kind ingedeeld.
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In de week voor de sportochtend wordt u verder ingelicht over groepjes, spelletjes e.d.

Gezocht:
Enthousiaste vaders/moeders/opa’s/oma’s die willen helpen in de schoolbibliotheek
Zoals u voor de zomervakantie wellicht hebt
vernomen heeft onze schoolbibliotheek een kleine
metamorfose ondergaan. Hij is helemaal uitgezocht
en voorzien wat onwijs veel mooie, nieuwe boeken!
Om er voor te zorgen dat de kinderen hier ten
volste van kunnen gaan genieten hebben wij uw
hulp nodig.
Waar hebben wij uw hulp bij nodig?
Het wekelijks (ongeveer 1,5 uur) begeleiden van
kinderen bij het kiezen van een geschikt leesboek.
Het op de juiste plaats terugzetten van teruggebrachte leesboeken en het netjes houden van de
bibliotheek.
Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u graag meer informatie? Woensdag 29 augustus krijgt uw kind
een brief mee naar huis met daarin meer informatie. Aanmelden kan door het strookje onderaan die
brief in te leveren bij de groepsleerkracht.

Naschools aanbod Halo Jobbing
Evenals voor de vakantie biedt Halo Jobbing vanaf 29 augustus op de woensdagmiddag van 12.4513.45 uur een drietal workshops aan. De aanmelding gebeurt online! De ouders die voor de vakantie
hun kind hebben aangemeld, hebben hier vandaag van mij een bevestiging van ontvangen.
Er kunnen nog kinderen worden aangemeld. Let u er daarbij op dat u controleert of de groep waarvoor
de workshop is bedoeld overeenkomt met de groep waarin uw zoon of dochter zit?
Door te klikken op deze link komt u bij een overzicht van de cursussen die wij aanbieden.
Na de online-aanmelding ontvangt u een bevestiging dat uw kind op de juiste wijze aangemeld is. Na
de sluitingsdatum krijgt u schriftelijk van ons een bericht of uw kind ook daadwerkelijk mee kan doen
met de cursus.
Wave en skaten. Deze cursus bestaat uit drie onderdelen; waveboarden, skateboarden en skaten. Bij
deze onderdelen wordt de basis aangeleerd en verdieping indien het niveau van de leerlingen dit
toelaat. Veiligheid staat hoog in het vaandel. Een uitdagende cursus voor alle leerlingen!
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Start en eind: nader te bepalen. Aantal lessen: 10. Groep: 7 en 8. Aantal: 16 leerlingen. Locatie:
speelplaats. Op dit moment kunnen nog 9 leerlingen zich aanmelden.
***
Proefjes en experimenteren. Bij deze cursus komen techniek, natuurkunde en zelfs scheikunde aan
bod op het niveau van de basisschoolleerling. Ontdekken, proefjes, individueel maar ook samen zijn
de kernwoorden voor deze cursus. Met de leskaarten en uitleg kun je van alles maken en proberen,
van een vergrootglas maken tot een raket lanceren.
Start en eind: nader te bepalen. Aantal lessen: 10. Groep: 5 en 6. Aantal: 16 leerlingen. Locatie:
personeelskamer. Op dit moment zijn er al zoveel aanmeldingen dat deze workshop vol zit.
***
Circusacts. In deze cursus worden allerlei basis circusactiviteiten aangeleerd. Met behulp van deze
basisvaardigheden bedenken de leerlingen een show die aan het eind van de cursus wordt getoond
in de gymzaal aan belangstellenden.
Start en eind: nader te bepalen. Aantal lessen: 10. Groep: 3 en 4. Aantal: 16 leerlingen. Locatie:
gymzaal. Op dit moment kunnen nog 5 leerlingen zich aanmelden.

Herfstcursus schoolschaatsen
De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de donderdagen van 4 oktober
tot en met 13 december 2018 in de binnenhal van De Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus
schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden van 9-wekelijkse lessen. De lessen zijn op
kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn op De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een geldige
legitimatie. Bij schaatshuur met OVP-korting. Van 16.15 -17.30 uur leren kids van 4 t/m 12 jaar op een
speelse manier ijssterren te worden. Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar € 83,50; 6 t/m
12 jaar € 88,00.
Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting op het cursusgeld!
Voor een proefles en data lessen en aanmelden Herfstcursus, zie https://www.haagseschaatsschool.nl/.
Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl

Verjaardagen
Op 25 april 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dit is een
Europese verordening die de regels voor de verspreiding van persoonsgegevens standaardiseert. Een
van de doelen is om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen.
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Omdat gegevens over de verjaardagen van leerlingen als privacygevoelig kunnen worden beschouwd,
zullen deze niet meer in het Gantelnieuws worden vermeld.

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