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De kosten voor het overblijven voor dit
schooljaar worden van maandag 7 november
2016 tot en met donderdag 6 juli 2017 als volgt
berekend:

Overblijfregeling
Vrijdag 14 oktober jl. bent u door mij per brief
en per mail over de opzet en de kosten van het

1 dag per week

€ 45,-

overblijven geïnformeerd. Omdat misschien

2 dagen per week

€ 90,-

niet alle ouders deze brief hebben gelezen,

3 dagen per week

€ 135,-

stuur ik hem met dit Gantelnieuws nogmaals

4 dagen per week

€ 180,-

aan u toe.

strippenkaart 10 strippen

€ 15,-

Dinsdagavond 25 oktober hebben 13 ouders

De ouders worden in de gelegenheid gesteld

van de gelegenheid gebruik gemaakt om in

om de overblijfbijdrage voor dit schooljaar in 4

aanwezigheid

termijnen te betalen, maar mogen het bedrag

van

de

leden

van

de

Medezeggenschapsraad (MR) door mij over de
opzet

en

kosten

van

het

natuurlijk ook in één keer overmaken.

overblijven

geïnformeerd te worden. Verder heb ik die

In verband met de tariefsverhoging stuur ik met

avond vragen van ouders beantwoord en zijn

dit Gantelnieuws ook een aanmeldingsformulier

standpunten uitgewisseld.

voor het overblijven mee. Het wordt ook op
papier aan de kinderen meegegeven.

Woensdagavond 26 oktober heb ik mijn

Op dit formulier staan de bedragen voor dit

definitieve voorstel ter instemming aan de MR

schooljaar én voor het volgend schooljaar

voorgelegd. Omdat de MR met mijn voorstel

vermeld. De

heeft ingestemd wordt de overblijfregeling

schooljaar

zoals die in mijn brief van 14 oktober is

samenwerking met Halo Jobbing het schooljaar

omschreven met ingang van 7 november a.s.

2017-2018 voortzetten. Voor alle duidelijkheid:

van kracht.

dat besluit is nog niet genomen.

tarieven voor

gelden

alleen

het
als

volgend
wij

de

De MR stuurt u zelf nog een brief waarin aan u
wordt uitgelegd waarom de raad met mijn

Om tot een goede keuze van opzet voor het

voorstel heeft ingestemd.

overblijven voor het schooljaar 2017-2018 te
komen, organiseren wij dit schooljaar een

Ook de rest van dit schooljaar zal de school van

aantal evaluatiemomenten. Bij deze evaluaties

de diensten van Halo Jobbing gebruik maken.

worden de meningen van de kinderen, van het

personeel van De Gantel en die van de ouders

verricht de haar opgedragen taken als gevolg

meegenomen. Het is daarbij de bedoeling dat

van de wet en het MR reglement.

we (rekening houdend met de uitkomsten van
de evaluaties) in april een standpunt innemen

De MR is d.m.v. advies- en instemmingsrecht

over het al dan niet voortzetten van de

betrokken bij beslissingen die direct te maken

samenwerking met Halo Jobbing in het volgend

hebben met het onderwijs, het beleid en

schooljaar. Door dit in april te doen, hebben we

algemene zaken over het reilen en zeilen op De

tot de zomervakantie nog voldoende tijd om op

Gantel. De directie van De Gantel en het

zoek te gaan naar een eventueel alternatief te

bestuur van de SCOH nemen besluiten waar

gaan.

nodig in overleg met de MR en luisteren hierbij

Ik

hoop

u

zo

voldoende

te

hebben

geïnformeerd.

goed naar de door de MR aangedragen
argumenten en standpunten. Te denken valt
aan de invulling van de ouderbijdrage, aandeel
van sport en bewegen in het onderwijs, de
organisatiestructuur naar aanleiding van de
vacature adjunct directeur, de invulling en

Kandidaten gezocht voor
oudergeleding MR De Gantel

bekostiging van de tussen schoolse opvang ,ICT,
communicatie en begeleiding van leerlingen

In september 2016 heeft Cindy Sanders
aangegeven te willen aftreden uit de MR.
Hierdoor

is

er

één

vacature

bij

de

oudergeleding ontstaan. Wij zijn op zoek naar
een enthousiaste kandidaat om de vacature in
de oudergeleding in te vullen.
De Medezeggenschapsraad (MR) levert in
wederzijdse betrokkenheid - door kritische en
deskundige

deelname

-

een

substantiële

bijdrage aan het optimaal functioneren van De
Gantel.
De MR behartigt de belangen van zowel
personeel, leerlingen als ook ouders/verzorgers
met gebruikmaking van de in de wet en het MR
reglement vastgelegde bevoegdheden

en

met problemen. Momenteel staan ook de
ouderparticipatie

en

oudertevredenheid

centraal.
Er heerst een goede open sfeer in de periodieke
overleggen van de MR, welke in nauwe
betrokkenheid plaatsvinden met de directeur
van De Gantel, Herman van Reine. Hij is zelf
geen lid van de MR.
De zes leden van de MR bestaan uit drie leden,
aangesteld uit personeelsleden van De Gantel
en
drie leden uit de oudergeleding, de ouders of
verzorgers van de leerlingen De Gantel.
Het lidmaatschap is voor 3 jaar, deze termijn
kan met nog één termijn van 3 jaar worden

verlengd. De MR heeft een afvaardiging in de

een uit groep 1/2, een uit groep 3/4/5 en een

Gemeenschappelijke

uit groep 6/7/8.

Medezeggenschapsraad

(GMR) van de SCOH

De kinderen hebben allemaal een boekenbon
gekregen.

Voelt u zich in brede zin betrokken bij het reilen

We willen iedereen bedanken die een foto

en zeilen van de Gantel en wilt u als

heeft ingestuurd. Het resultaat hangt in de

ouder/verzorger hierover meepraten?

bibliotheek boven.

Geïnteresseerden

worden

verzocht

hun

kandidatuur kenbaar te maken via de mail:
mrgantel@scoh.nl

voor 4 november 2016.

Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen er
verkiezingen

volgen.

Deze

zullen

onder

voorbehoud in november worden gehouden. U
ontvangt hierover z.s.m. bericht.

De meesters en juffen van
“de Gantel” hebben vernomen,
dat Sinterklaas en zijn Pieten op
5 december langs zullen komen!

Zaterdag 12 november
zal Sint Nicolaas weer
in

Nederland

aankomen. Dit jaar zal
hij

aankomen

Maassluis.

in
De

voorbereidingen voor
dit feest zijn al enige tijd in volle gang. Wij
zullen op de Gantel het thema volgen van

De fotowedstrijd

het Sinterklaasjournaal. De uitzendingen

Voor de vakantie hebben we een fotowedstrijd

beginnen op 9 november en zijn dagelijks te

gehouden in teken van de Kinderboekenweek.

volgen op

De kinderen mochten een foto insturen met

via www.sinterklaasjournaal.nl.

hun opa of/en oma met een leuk boek. We

leuk zijn als uw kind dit thuis elke dag mag

hebben onwijs leuke foto's voorbij zien komen.
We hebben uiteindelijk 3 winnaars gekozen:

volgen.

NPO 3

om

18.00 uur
Het

of
zou

Uw kind mag ook dit jaar weer zijn of haar

de feestelijke avond. De kinderen van

schoen zetten op school. Dit zal gebeuren

groep 1 tot 8 zijn die dag uit om 12.00

op donderdag 17 november. Wilt u ervoor

uur.

zorgen dat uw kind deze dag een schoen
meeneemt om te zetten op school? Uw
kind mag zijn of haar schoen meenemen
vanaf dinsdag 15 november.

Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas is voor de meeste kinderen een van
de leukste feesten van het jaar. Helaas zijn er,
ook in Den Haag, veel kinderen voor wie het
niet vanzelfsprekend is dat er rond 5 december
een sinterklaascadeau voor hen komt.
De

stichting

"Sintvoorieder1"

heeft

als

Op maandag 5 december zal de Sint ook

doelstelling zoveel mogelijk van deze kinderen

de Gantel weer bezoeken. We maken, zoals

van een sinterklaascadeau te voorzien. Hiervoor

elk jaar, van deze intocht een feestje. Een

zamelen zij "zo goed als nieuwe" cadeaus in bij

kinderfeest dat alle kinderen, van de

particulieren

laagste tot de hoogste groep, kunnen

hebben speelgoed in kasten dat goed is en waar

meebeleven. Daarom willen wij u vragen
om de kinderen de kans te geven goed van
de intocht te kunnen genieten. Wilt u
tijdens de intocht achter de kinderen gaan
staan, op de toegewezen plek voor de
ouders? Om het nog feestelijker te maken,
mogen de kinderen die ochtend als Sint of
Piet verkleed komen. De middag zijn alle
kinderen vrij. Ze kunnen dan gaan spelen
met hun cadeautjes of zich voorbereiden op

en

bedrijven. Veel

kinderen

niet tot nauwelijks mee gespeeld is.
In Den Haag worden met deze cadeaus
ongeveer 4500 kinderen blij gemaakt dit
gebeurt onder andere bij:





Voedselbank Haaglanden
Crisisopvang Vliet en Burgh, Voorburg
(Leger des Heils)
Stichting Perspectief
Opvangcentrum Halte (via STEK Den
Haag)

De ouderraad wil na het grote succes van vorig
jaar ook dit jaar weer dit initiatief graag
ondersteunen omdat onze mening is dat ieder

kind een cadeau van sinterklaas verdient! Ons

Nieuwe schoolborden in groep 1-2

verzoek aan u is dan ook om thuis eens te kijken

Maandag 14 en dinsdag 15 november worden

wat er aan speelgoed is wat gemist kan worden

de oude smartborden in de kleutergroepen

en waar een ander kind mee blij gemaakt kan

vervangen door ‘Navigator touchscreens’. Deze

worden. Het gaat uiteraard om nog compleet,

bieden

schoon en goed uitziend speelgoed!

schrijfervaring en een speciale laag op het

Op woensdag 9 november (om 08:30 en tussen

beeldscherm zorgt ervoor dat de informatie

11.30 en 12.30) en op donderdag 10 november

altijd goed te zien en te lezen is, ook als er veel

(om 8.30 en 15.00 uur) kunt u het speelgoed

lichtinval van buiten is.

inleveren op school. Het verzamelpunt is de

Door de plaatsing van de luidsprekers aan beide

hoofdingang van de school. (De kinderen in de

de

beste

en

nauwkeurigste

zijkanten van het touchscreen is het geluid ook

lagere groepen zal verteld worden dat dit

achterin het klaslokaal goed hoorbaar.

cadeaus zijn voor een goed doel voor arme

Omdat de touchscreens op een hoogte

kinderen. )
Op donderdagavond 10 november zullen de

verstelbare vloerlift worden geplaatst, kunnen
ze op lage hoogte voor de kleuters worden

ingezamelde cadeaus worden gebracht bij de

gezet maar ook naar boven worden geschoven,

stichting sintvoorieder1. Hiervoor zijn wij ook

zodat de hele groep het scherm goed ziet.

afhankelijk van uw hulp! Bent u in de
gelegenheid om ons te assisteren en wilt u op
donderdag 10 november even meerijden om
alle cadeaus te brengen bij het inzamelingspunt

Voorlichtingsavond VO

van sintvoorieder1?? Geef dit dan door aan de

Op donderdagavond 17 november zijn de

Ouderraad via juf Cynthia door een mail te

ouders van de groepen 8 in het lokaal van groep

sturen aan ctreebusch@scoh.nl.

8B welkom om een voorlichtingsavond over het

Mochten er nog vragen zijn dan is er op

voortgezet onderwijs bij te wonen.

www.sintvoorieder1.nl alle informatie over de

De ouders ontvangen hiervoor nog een

stichting te vinden. Voor logistieke vragen kunt

uitnodiging.

u contact opnemen met de ouderraad.
Dankzij uw hulp wordt zo Sinterklaas een feest
voor ieder kind!!
Met vriendelijke groet,

Oudertevredenheidsonderzoek

De Ouderraad.

Voor de zomervakantie bent u geïnformeerd
over

de

resultaten

van

het

oudertevredenheidonderzoek

dat

in

juni

de geanonimiseerde feedback van hun groep

afgenomen is. Het onderzoek is ingevuld voor

van vorig schooljaar ontvangen.

194 kinderen (53% van alle kinderen) en gaf

U is de toezegging gedaan dat u voor de

daarmee een goed beeld van hoe de ouders

herfstvakantie geïnformeerd zou worden over

denken over algemene schoolzaken zoals

de

bereikbaarheid van de directeur en het gebruik

medezeggenschapsraad

van

beoordelen.

communicatiemiddelen.

Daarnaast

is

wijze

waarop

de

school

en

de

het

rapport

aangegeven hoe u een aantal zaken heeft

Op mijn verzoek hebben de leerkrachten voor

beoordeeld van de leerkracht van uw kind.

de herfstvakantie aangegeven welke punten

Algemene uitslagen waren dat:

hen opvielen.



zaken genoemd:




89% van de ouders tevreden is over de
mate waarin de leerkracht naar de ouders
luistert;
90% van de ouders tevreden is over de
inzet en de motivatie van de leerkracht;
80% van de ouders tevreden is over de
communicatie.

Voor verbetering werden genoemd:




informatievoorziening over uw kind;
de hygiëne op school;
extra individuele zorg voor leerlingen.

Er is ook een vergelijking gemaakt met het
onderzoek dat twee jaar geleden is afgenomen.
Daarin kwam naar voren dat de begeleiding van
kinderen en het contact met de school waren
verbeterd. De leerkracht kreeg een lagere
beoordeling.
Het rapport gaf verder een goed beeld over hoe
ouders

denken

over

onderwerpen

als

informatievoorziening, begeleiding, problemen
in de groepen, ouderbijdrage en gebruik van
computers in het onderwijs.
Na de zomervakantie is het rapport binnen de
school besproken en hebben de leerkrachten

Daarbij werden de volgende

1. Het schoolbeleid m.b.t. communicatie: Veel
ouders zijn tevreden over hoe de leerkracht
luistert en hoe hij of zij de afspraken
nakomt en vinden de leerkracht
gemotiveerd. De ouders zijn blij dat de
communicatie tussen hen en de leerkracht
goed verloopt en hebben het gevoel dat ze
samen hard voor het kind werken.
Aandachtspunten zijn daarbij dat de school
op een meer eenduidige manier met de
ouders zou kunnen communiceren en dat
de frequentie waarmee de leerkrachten
met de ouders communiceren meer op één
lijn moet komen. Ook benadrukt een aantal
ouders om meer tijdig geïnformeerd te
worden als dat nodig is. Tot slot geeft een
aantal ouders aan ontevreden te zijn over
de afhandeling van een klacht.
2. Zorg voor de leerlingen: Veel ouders geven
aan tevreden te zijn over de individuele
zorg; voor een kleinere groep geldt dit
minder.
Aandachtspunten zijn dat een aantal ouders
door de groepsgrootte vreest voor minder
individuele aandacht voor hun kind en dat
een aantal ouders beter over een
handelingsplan voor hun kind wil worden
geïnformeerd. Ouders zien de taakbelasting

van de intern begeleiders waardoor zij
weinig tijd hebben. Ook is een groep van
mening dat er extra aandacht moet zijn
voor goede leerlingen.

7. Huiswerk: Ouders merken op dat er een
verschil is in de hoeveelheid huiswerk die
wordt meegegeven en in de frequentie
ervan.

3. Rapporten en gesprekken: Over het
algemeen waarderen de ouders de
rapporten.
Aandachtspunt is dat sommige ouders het
op
prijs zouden stellen als er meer
gesprekken over de voortgang en
resultaten konden worden gehouden.

Aan bovengenoemde punten zullen wij de

4. Website: De ouders waarderen de nieuwe
website en zijn over het algemeen tevreden
over het gebruik ervan door de groep.
Aandachtspunt is wel dat de aandacht die
leerkrachten aan de website besteden
verschilt. Sommige ouders willen de
website van hun groep vaker gebruikt zien.

Kinderkerstmusical in de Lichtbron

5. Hygiëne binnen de school: Ouders hebben
klachten over vieze toiletten en zijn ook
niet altijd tevreden over de kwaliteit van de
hygiëne
op
school.
Sinds de herfstvakantie heeft onze
conciërge Rajiv de opdracht gekregen om
iedere hele schooldag tussen de middag
alle toiletten te controleren en waar nodig
te reinigen. Ik heb hem ook verzocht om in
een overzicht bij te houden welke
toiletgroepen schoon zijn en welke niet.
Na de zomervakantie zijn over de kwaliteit
van de schoonmaak duidelijke afspraken
met het schoonmaakbedrijf gemaakt en
worden klachten van onze kant direct door
het bedrijf opgepakt.

verhaal van Michiel. Michiel is een jongen die

6. Het overblijven: Een aantal ouders heeft
opmerkingen over de gang van zaken tot nu
toe.

blijft samen met een meisje over. Dan

komende maanden aandacht besteden. In het
Gantelnieuws van maart 2017 informeer ik u
over de voortgang ervan.

Beste jongens en meisjes,
Ook dit jaar voeren we in de kerk “de
Lichtbron”

in

kinderkerstmusical

Wateringen
op.

De

musical

een
heet

“Michiel en de houtsnijder”. Het vertelt het

op zoek is naar een doel in zijn leven. Hij
ontmoet Johan, de houtsnijder, die juist
bezig is een kerststal te maken. Johan
maakt ook van Michiel een mooie houten
pop en als Michiel een nachtje blijft logeren
gebeurt er iets wonderlijks: alle poppen in
de werkplaats, en ook de nieuwe houten
pop Michiel, komen tot leven. Buiten straalt
een prachtige ster en ze besluiten dat
mooie licht te volgen. Onderweg vinden alle
poppen hun bestemming, maar Michiel

komen ze in de kerststal en ontmoeten daar
Jozef en Maria en hun pasgeboren Kindje.
Michiel weet nu wat zijn bestemming is: hij

zal voortaan iedereen vertellen over de

verschillende activiteiten/materialen kunnen

betekenis van de geboorte van het kindje

kiezen.

Jezus.

Bent u benieuwd hoe het bij ons gaat neem dan

Bij de musical zit ook een koor. Ben je
tussen de 4 en 7 jaar en zou je het leuk
vinden om mee te zingen in het koortje,
dan mag je je opgeven bij juf Petra.

contact met ons op via ons e-mailadres
lmwateringseveld@bsohakunamatata.nl,

of

telefonisch 06-34828699.
Ook kunt u meer informatie vinden op onze
website
http://bsohakunamatata.nl/locaties.html .

BSO Hakuna Matata
Bent u nog op zoek naar een leuke sportieve
BSO, dan wil ik u uitnodigen om een keer bij ons
langs te komen. Wij bieden de kinderen een

Uitnodiging voor de gr. 5-8

veilig pedagogisch klimaat waarin het kind de

Basketbalvereniging Lokomotief nodigt jou uit

ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en te leren

voor een basketbal clinic. Je krijgt training van

over zichzelf en anderen.

een echte basketbal trainer. En er zijn ook

Zodra wij de kinderen van school hebben

leeftijdsgenoten die al op basketbal zitten, die

gehaald met de bakfiets, gaan wij eerst rustig

je coole bal trucjes kunnen laten zien.

met hen eten en drinken, daarna gaan de

Kom je ook?

kinderen buiten heerlijk sporten. Wij werken

Wanneer: Woensdag 16 november 2016, 15.00-

met drie leeftijdsgroepen; 4/5-jarigen, 6/7-

16.15 uur (ajb om 15.00 uur in de zaal klaar

jarigen en de 8+ groep. De kinderen krijgen op

staan)

die

Waar:

manier

op

hun

eigen

niveau

het

Van

Zweedenzaal,

Jacob

van

sportaanbod.

Offwegenlaan 40, Rijswijk

Naast het sportaanbod is er ook ruimte voor

Kleding: korte broek, t-shirt, sportschoenen

huiswerkbegeleiding en natuurlijk zowel binnen

Meenemen: bidon of flesje met water

als buiten vrij spelen, waarbij de kinderen uit

Douchen:

handdoek

en

schone

meenemen als je na afloop wilt douchen

kleren

Opgeven

Floris de Vos, Lisa Korten, Yanou Vlasman, Nick

Wil je meedoen? Vraag aan je ouders of dat

Goedhart, Mathilde Vo, Jiya Sheombar Sing,

mag en vraag ze om je op te geven.

Nick Heidt, Quin Voogt, Vera van Spronsen, Jack

Dit

kan

via

email

of

whatsapp

aan:

Kerr, Deon Abebe, Nazeena Kariem, Jayda

amkruijt@gmail.com / 06-83-984975.

Partapsing, Chantal de Munnik, Kathy van

Graag uiterlijk 15 november opgeven.

Zomeren, Bram Haaksman, Simone Bol, Daniel

Schrijf het volgende in het bericht:

Schouten, Bram van Eijndhoven, Elano Calmero,

Basketbal clinic – Naam kind – Geboortejaar –

Jaleesa Krul, Loïs Zwalve, Santosha van Maurik,

Naam basisschool

Sienna van Rijn, Thomas Holtzer, Twan

En ook graag: Naam ouder – email adres – 06-nr

Marquering, Amber Omar, Urjeezjely Curiel,

Meisjes en jongens

Dorus Wildemans, Maissa Tahiri, Carmelle

Zowel meisjes als jongens kunnen zich opgeven!

Riahi, Jadey Zwalve en Ruben Bos.

Ouders
Ouders zijn van harte welkom om te komen

Allemaal van harte gefeliciteerd!

kijken bij de clinic!
Je kunt niet 16 november maar je wilt wel?

Met vriendelijke groeten,

Mail of app me dit dan. Dan hoor je welke

mede namens de collega’s,

andere mogelijkheden er zijn.

Herman van Reine.

Graag tot ziens!
Astrid Kruijt namens basketbalvereniging

Verjaardagen
In november zijn jarig:
Anouk van Weel, Mabelle
van

Weel,

Stuivenwold,

Hugo
Julian

Vedder, Elin de Wit, Ties
Hillebrand,

Tasneem

Odeh,

Jayden

Schotvanger, Nabila Gomez, Jim Renckens,

