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Wet op de privacy 

In het kader van de aangepaste wet op de 

privacy is het alleen nog maar toegestaan om 

leerlinggegevens als bijvoorbeeld een 

groepsindeling of verjaardagen van leerlingen te 

publiceren als de ouders daar schriftelijk 

toestemming voor hebben gegeven.  

Dit zouden we kunnen doen door het 

toestemmingsformulier (dat altijd aan het begin 

van het schooljaar wordt uitgedeeld) daarop aan 

te passen door er de ouders toestemming voor 

te vragen.  

Als ouders echter het toestemmingsformulier 

niet ingevuld inleveren, moeten we er voor de 

kinderen van deze ouders van uitgaan dat zij 

geen toestemming geven. Omdat dit in de 

praktijk vaak het geval is en wij voor wat betreft 

de jarigen niet kunnen uitzoeken van wie wel en 

van wie niet de verjaardag in het Gantelnieuws 

mag worden opgenomen, vermeld ik voortaan 

de jarigen van de maand niet meer.  

Informatie over groepsindelingen van leerlingen 

worden voortaan alleen nog gedeeld met de 

betreffende ouders van die groepen en zullen 

ook niet meer in het Gantelnieuws worden 

opgenomen.  

 

 

 
Aanpassingen oudercontact  

Tijdspad 

Dit jaar heeft het team van De Gantel gewerkt 

aan een plan om de ouders beter te betrekken 

bij de school. Om zo goed mogelijk aan te 

kunnen sluiten bij de behoeften van ouders zelf 

is de volgende route gevolgd.  

 

We zijn gestart met het vormen van een 

gedeelde opvatting vanuit het team. Welke 

dingen vindt het team belangrijk en waar zou het 

team graag willen vernieuwen? Vervolgens is 

een enquête opgesteld en uitgegaan naar 

ouders. Aan de hand van de opbrengsten vanuit 

de enquête zijn er plannen gemaakt door het 

team en bleven er wat vragen over. Deze 

plannen en de overgebleven vragen zijn met een 

ouderpanel besproken. Aan de hand van de 

opbrengsten van het overleg met het 

ouderpanel is een concreet plan opgesteld. Dit is 

als volgt: 

 

Plannen volgende schooljaren 

• Volgend schooljaar starten we met een 
app voor de smartphone die alle 
oudercommunicatie (afgeschermd) 
bundelt. Verdere uitleg volgt op de 
informatieavond. 
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• Kerstviering in cyclus van twee jaar. 
Jaar 1: Kleuters op school en twee 
vieringen in de kerk met ouders (gr 3-5 
en gr. 6-8). Jaar 2: Twee vieringen in de 
kerk zonder ouders (gr. 1-4 en gr 5-8). 
De vieringen zijn dan om 17.00-18.00 
uur en 19.00-20.00 uur. 

• Schoolbreed: Leerkracht staat bij de 
ingang van het lokaal voor informeel 
contact met ouders tussen 8.20 en 8.30 
uur. 8.30 uur start vervolgens meteen 
met activiteiten voor leerlingen. 

• Iedere week sluiten de leerkrachten af 
met een weeknieuws naar de ouders, 
via de app. 

• Zomerfeest vieren we met ouders. 
 

• 5 keer per jaar een moment, waarop 6 
ouders gedurende een half uur in de 
klas mee kunnen kijken. Hierbij zitten 
ouders achterin en kunnen ze de sfeer 
proeven in de klas.  
Belangrijk: ouders kijken naar de les en 
niet op hun telefoon o.i.d.  

• Foto’s van vieringen/creamiddagen 

alleen in de afgeschermde app zetten. 

• We roosteren 3 momenten in voor 10-
minutengesprekken en organisatie 
tussentijds in november en april 
voortgangsgesprekken met de ouders 
van leerlingen voor wie dit gewenst is. 

• September is een startgesprek, waarbij 
kennisgemaakt wordt, plannen voor het 
jaar besproken en ouders informatie 
over het kind kunnen geven.  

• Februari is een rapportgesprek waarbij 
het rapport en de CITO toetsen worden 
besproken.  

• Juni/juli (direct na de CITO-analyses) 
kan een gesprek worden gevoerd op 
initiatief van de ouders of leerkracht, 
hiervoor zal een vast moment worden 
gepland. 

 

• Tijdens de informatieavond een kortere 
presentatie met alleen de nieuwe 
informatie voor het leerjaar. 

• Tijdens de informatieavond een korte 
instructie over de manier waarop we 
een rekensom, spelling/taalopdracht 
uitleggen aan kinderen (een onderwerp 
dat in dat schooljaar veel aan bod 
komt). Denk hierbij aan deelsommen in 

het positieschema in groep 6. 

• Na de informatieavond een informeel 
samenzijn in de hal beneden met een 
hapje en drankje. 

 

Boekenmarkt 

De bibliotheek is een trots van de school! De 

boeken die in de bibliotheek stonden 

verouderden helaas de afgelopen jaren en 

sommige zijn niet meer van deze tijd.  

Het is daarom tijd voor een opknapbeurt! Alle 

gedateerde boeken zijn uit de bibliotheek 

gehaald en een bibliothecaresse van de 

Bibliotheek Den Haag heeft de school geholpen 

met het aanschaffen van nieuwe boeken.  

Wij zijn verheugd u mede te delen dat deze 

nieuwe boeken vanaf schooljaar 2018-2019 in 

de bibliotheek zullen staan! De oude 

bibliotheekboeken willen wij een nieuw leven 
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geven door het organiseren van een 

boekenmarkt.  

De boekenmarkt zal plaatsvinden op woensdag 

4 juli. Het laatste uur van de ochtend hebben de 

leerlingen gelegenheid om zelf boeken te kopen. 

Na schooltijd (12:15 tot 14:00 uur) is er ook voor 

u de mogelijkheid om boeken aan te schaffen. 

De kosten zijn 1 euro per boek (graag contant en 

gepast betalen).  

Wij hopen u te verwelkomen op onze 

boekenmarkt! 

 

 

 

Groepsindeling volgend schooljaar 

Nu binnen ons team de groepsverdeling voor het 

schooljaar 2018/2019 definitief is, kan deze aan 

u worden bekendgemaakt.  

 

Na 17 jaar bij ons gewerkt te hebben, gaat juf 

Andrea ons verlaten om op een andere school te 

gaan werken. We zijn dankbaar voor alles wat zij 

voor de kinderen en collega’s heeft gedaan en 

zullen zeker ook haar muzikale talenten missen. 

We wensen juf Andrea veel werkplezier op haar 

nieuwe school toe! 

 

Groepen 1-2 

Gezien het aantal kleuters dat in augustus onze 

school bezoekt en het grote aantal kleuters dat 

al staat ingeschreven om daar in de loop van het 

jaar bij te komen, starten we weer met vijf 

kleutergroepen.          

De groepsverdeling voor de groepen 1-2 is als 

volgt: 

1-2a  juffrouw Marieke Onings (ma,di) 

Juffrouw Lisette Havekes (wo,do,vr) 

1-2b juffrouw Anne Moerman (hele week) 

1-2c juffrouw Yvon van der Vlist (ma,di,wo *1) 

juffrouw Evelijn Warning (do,vr) 

1-2d juffrouw Lisette Ernst (hele week) 

1-2e juffrouw Arina van Hove (ma,di,wo,do) 

juffrouw Louisa Benus (vr) 

*1) Om de week heeft juf Yvonne een vrije woensdag en 

wordt zij door juf Marieke uit groep 1-2a vervangen 

 

 

 

Groepen 3 

De groepsverdeling voor de groepen 3 is als 

volgt: 

3a juffrouw Anu Patandin (hele week) 

3b juffrouw Evelijn Warning (ma, di, wo *2) 

juffrouw Marlene v Tricht *1) (wo *2,do, vr) 

 

*1) Juf Marlene zal de eerste periode van het 

nieuwe schooljaar met bevallingsverlof zijn. 

Afhankelijk van haar bevallingsdatum werkt zij 

weer vanaf de laatste week voor de 

kerstvakantie of start zij direct na de 

kerstvakantie. In het nieuwe schooljaar wordt u 

hiervan op de hoogte gebracht. 

Zij wordt dan iedere woensdag, donderdag en 

vrijdag vervangen door onze nieuwe collega juf 

Marjan Rossenberg.  

In die periode staat juf Evelijn iedere maandag 

en dinsdag voor de groep. 
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*2) In groep 3b werken juf Evelijn en juf Marlene 

wisselend op de woensdagen. 

 

In verband met de aangepaste wet op de privacy 

krijgen de ouders van de nieuwe groepen 3 

vandaag per mail te horen in welke groep 3 hun 

kind is geplaatst. 

 

 

 

Groepen 4 

De groepsverdeling voor de groepen 4 is als 

volgt: 

4a juffrouw Sandra Ruigrok (ma,di,wo) 

 vacature (do,vr) 

4b juffrouw Noor van Bloois (ma, di, wo, do *1) 

vr) 

 

Zoals u ziet hebben we in groep 4a voor de 

donderdag en vrijdag helaas nog een vacature. 

We zijn druk bezig om deze in te vullen. Zodra 

bekend is wie onze nieuwe collega wordt, laat ik 

het u weten. 

*1) Om de donderdag heeft juf Noor een vrije 

dag en wordt zij vervangen door juf Louisa Benus

  

 

 

Groepen 5 

De groepsverdeling voor de groepen 5 is als 

volgt: 

5a juffrouw Marloes Mark (hele week) 

5b juffrouw Linda van der Kleij (hele week) 

 

 

Groepen 6 

Na meer dan 40 jaar voor het onderwijs gewerkt 

te hebben, gaat meester Ger met ingang van 

januari 2019 van zijn pensioen genieten. Op de 

vrijdagen heeft meester Ger een vrije dag en 

wordt hij vervangen door juf Carmen van der 

Harst. 

In de plaats van meester Ger is juf Marjan 

Rossenberg benoemd. Zij vervangt van de 

zomervakantie tot half december juf Marlene 

van Tricht die dan met zwangerschapsverlof is. 

 

De groepsverdeling voor de groepen 6 is als 

volgt: 

6a meester Ger Broekema (ma, di,  wo, do) 

 Juffrouw Carmen van der Harst (vr) 

Vanaf de kerstvakantie: 

 Juffrouw Marjan Rossenberg (hele week) 

6b juffrouw Petra Demper (ma, di) 

juffrouw Marieke van Koeveringe (wo, do, 

vr) 

 

 

Groepen 7 

De groepsverdeling voor de groepen 7 is als 

volgt: 

7a juffrouw Kim vd Berg (ma, di wo, do) 

 juffrouw Petra Demper (vr) 

7b juffrouw Michelle Leijnse (ma, di, wo) 

 Jolanda vd Konijnenburg (do, vr) 
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Groepen 8 

De groepsverdeling voor de groepen 8 is als 

volgt: 

8a juffrouw Sabine Dolk 

8b meester Xander Damen (ma, di) 

 juffrouw Joke van der Veen (wo, do, vr) 

 

 

Zorgteam 

De interne begeleiding wordt verzorgd door 

juffrouw Nelly Vos voor de groepen 1 t/m 3 en 

door juffrouw Rita van Venetië voor de 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 van RT . 

Juffrouw Jolanda van de Konijnenburg geeft op 

woensdagmorgen les aan de LINK-groepen 

 

 

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 door een 

medewerker van Halo Jobbing. 

U wordt in het eerste Gantelnieuws van het 

nieuwe schooljaar nader over de 

gymnastieklessen en het gymrooster 

geïnformeerd. 

 

 

 

Overig personeel 

Het volgend schooljaar werkt Cynthia Treebusch 

als administratief medewerkster van 08.00-

14.30 uur op De Gantel en op woensdagmorgen 

tot 12.00 uur. 

Ruud Bakker is ook het volgend schooljaar als 

conciërge op de school werkzaam. Hij werkt alle 

dagen van de week. 

Herman van Reine is de directeur van de school 

en Xander Damen is de adjunct-directeur. 

≈≈≈ 

 

Laatste week groep 8 

In de week van 9 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 treffen. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag zijn de 

kinderen van de groepen 8 vrij. Ze mogen op 

woensdag vanaf 10.00 uur wel naar school 

komen om te helpen met opruimen en afscheid 

te nemen. 

 

 

 

Uitzwaaien! 

Net als afgelopen schooljaar willen we de 

kinderen vrijdagmorgen 13 juli aan het eind van 

de ochtend feestelijk uitzwaaien! Om dit in één 

keer goed te doen begint die ochtend voor alle 
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groepen (dus ook voor de groepen 5-7) de 

zomervakantie om 11.45 uur.  

 

 

 

Vakantieregeling 2018-2019  

De schoolvakanties voor het volgend schooljaar 

zijn als volgt: 

 

Prinsjesdag 18-09-2018 

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019 

Goede Vrijdag 19-04-2019 

Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019 (incl. 

2e Paasdag) 

Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Pinksteren 10-06-2019 

Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019 

 

Marge(mid-)dagen 2018-2019 

Maandag 17 september 2018  

Vrijdag 21 december 2018 ’s middags vrij   

Maandag 7 januari 2019   

Vrijdag 1 februari 2019  

Maandag 4 februari 2019  

Vrijdag 24 mei 2019   

Vrijdag 14 juni 2019    

Maandag 17 juni 2019  

Vrijdag 19 juli 2019 ’s middags vrij  

 

 

 

 

Wenmiddag   

Donderdagmiddag 5 juli maken de kinderen 

kennis met de leerkracht van het volgend 

schooljaar.  

 

  

 

De VakantiePas 

De zomervakantie komt er weer aan, dus ook de 

VakantiePas. Vandaag is hij aan de kinderen 

uitgedeeld. 

Hét paspoort voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, 

boordevol activiteiten met korting. De pas 

vertegenwoordigt een waarde van zeker € 300,- 

aan kortingen voor kinderen en ouders, en geeft 

een handzaam overzicht van (zomer)activiteiten 

in stad en regio.  

Op de website www.vakantiepas.nl staan 

eventuele wijzigingen én extra activiteiten die 

niet in de ‘papieren’ VakantiePas staan. 

Ga naar vakantiepas.nl voor meer informatie.  

 

 

 

http://www.vakantiepas.nl/
http://www.vakantiepas.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjozPPEmvHbAhXRbVAKHXg2A4QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vakantiepas.nl/&psig=AOvVaw3GrVjo5D2uw4UCe0vWJmYJ&ust=1530098310378620
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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. 

Het jaarverslag is met dit Gantelnieuws 

meegestuurd. 

 

 

 

Ouders, bedankt! 

Ook dit schooljaar hebben wij als schoolteam 

weer veel steun ontvangen van ouders die ons 

op allerlei manieren hebben geholpen.  

Daarbij denk ik aan de ouders uit de 

medezeggenschapsraad (MR) met wie we 

allerlei zaken hebben besproken en waarmee we 

op prettige èn constructieve wijze hebben 

samengewerkt.  

Ook dit schooljaar heeft de Ouderraad weer 

ongelooflijk veel werk verzet voor onze school. 

Wij willen jullie daarvoor heel hartelijk 

bedanken. 

Zonder de hulp van de Ouderraad was het niet 

zo leuk, gezellig en bijzonder geweest op De 

Gantel. 

Het was ook fijn dat we dit jaar op veel ouders 

buiten de MR en OR een beroep mochten doen.  

Als team zijn we dankbaar op zo’n grote groep 

ouders een beroep te kunnen doen. We hopen 

dat volgend jaar ook weer te mogen doen.  

*** 

 

Sportkampen.nl…de beste sportkampen 

van Nederland! 

Ben jij sportief en houd jij van spannende 

en uitdagende sportactiviteiten? Speel en 

sport jij graag samen met kinderen van 

jouw leeftijd en sportniveau? Kom dan 

naar Sportkampen.nl in de nieuwe 

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.  

Sportkampen.nl biedt het beste van het 

beste! 

• Persoonlijke aandacht: per 

gemiddeld 5 kinderen 1 begeleider 

• Hoogwaardige 

sportaccommodaties: met veel 

mogelijkheden  

• Professionele begeleiding: HBO 

opgeleide specialisten in hun sport 

• Kwalitatief beweegaanbod: 

ieder kind sport op zijn eigen 

niveau 

• Jarenlange ervaring: uitstekende 

organisatie en samenwerkend 

team 

• Internationale allure: kinderen 

uit Nederland en uit het buitenland 

doen mee 

Zomervakantie 2018 

Je kunt meedoen van 20 t/m 24 augustus. 

Elke dag ben je vanaf 08:15 uur welkom 

om te komen sporten. Naast het sporten 

hebben we ook nog vele andere leuke 

http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad
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activiteiten. Om 17:30 uur is de dag 

voorbij en ga je weer lekker naar huis.  

Onze kampen 

Dans, Kiddo Kleuter-kamp, Multisport, 

Springturnen en Tennis. Klik op 

Sportkampen.nl voor aanbevelingen en 

meer informatie. Boek snel, want het 

aantal plaatsen per kamp is beperkt! 

 

 

 

Tot slot wens ik iedereen een fijne en 

ontspannen vakantie toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

http://www.sportkampen.nl/
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