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Administratieformulier en toestemmingsverklaring
Tijdens de informatieavonden is aan de ouders een administratieformulier met op de achterkant een
toestemmingsformulier uitgereikt met het verzoek ze in te vullen en weer in te leveren. Ouders die
niet aanwezig waren, hebben als het goed is deze verklaringen later via hun kind(eren) ontvangen.
Sinds kort geldt binnen onze Stichting een protocol sociale media dat voorschrijft dat foto’s en filmpjes
van leerlingen alleen nog op de website en sociale media kunnen worden geplaatst als beide ouders
hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
Op dit moment worden de formulieren op school verzameld. Om een compleet beeld te krijgen
verzoek ik de ouders om de het formulier zo spoedig mogelijk bij de administratie in te leveren.

Hij komt, hij komt die goede, goede Sint …
Zaterdag 17 november zal Sint Nicolaas weer in Nederland
aankomen. De voorbereidingen voor dit feest zijn al enige tijd
in volle gang. Natuurlijk is er dit jaar ook weer het
Sinterklaasjournaal. De uitzendingen beginnen op maandag 12
november en zijn dagelijks te volgen op NPO 3 om 18.00 uur of
via www.sinterklaasjournaal.nl. Het zou leuk zijn als uw kind dit
thuis elke dag mag volgen.
Op de Gantel is het dit jaar ook weer feest met alle pietjes en de
Sint. Dit jaar zal niet alleen Vlogpiet zich laten zien, maar
komen er ook twee Superpietjes mee met de Sint op de
pakjesboot naar Nederland. De Superpietjes moeten vijf
opdrachten voltooien om een Superpietje te worden. Maar..
tussendoor gaat er nog wel eens iets mis. Gaat het de
Superpietjes lukken in de loop naar Pakjesavond?! Gelukkig zorgt Vlogpiet ervoor dat alles gefilmd
wordt en nu maar hopen dat de Superpietjes erin slagen om Superpiet te worden!
Uw kind mag op dinsdag 27 november zijn / haar schoen op school zetten. Vanaf vrijdag 23
november mogen de kinderen een extra schoen mee naar school nemen.
Op woensdag 21 november staat er in de kleutergroepen een spelletjescircuit rondom Sinterklaas op
het programma. De kinderen zullen deze ochtend verschillende gezelschapsspelletjes spelen in de
klas. Voor deze ochtend is er ouderhulp nodig om de spelletjes te begeleiden, hiervoor volgt een
berichtje om je in te schrijven op Social Schools. Natuurlijk mogen de kinderen deze dag als
Sinterklaas of Piet naar school komen.
Op woensdag 5 december zal de Sint ook de Gantel weer bezoeken. We maken, zoals elk jaar, van
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deze intocht een feestje. Een kinderfeest dat alle kinderen, van de laagste tot de hoogste groep,
kunnen 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. Op de vrije woensdagmiddag kunnen de kinderen dan gaan spelen
met hun cadeautjes of zich voorbereiden op de feestelijke avond. De kinderen van groep 1 tot 8 zijn
die dag uit om 12.15 uur.

Na ‘Kinderen van de Voedselbank’ doen we ook mee aan Sintvoorieder1
We zitten middenin onze goede doel actie van dit jaar: ‘Kinderen van de Voedselbank’. Er is al veel
nieuw speelgoed verzameld, er hangt mooie kleding op de kledingrekken en de kinderen hebben ook
al veel klavertjes vier verkocht.
De actie ‘Kinderen van de Voedselbank’ loopt tot 11 november. Helpt u mee om de Kinderen van de
Voedselbank wat extra’s te geven?
De afgelopen jaren heeft De Gantel ook met groot succes meegedaan aan de
actie ‘Sint voor Ieder1. De stichting "Sintvoorieder1" heeft als doelstelling
zoveel mogelijk van deze kinderen van een sinterklaascadeau te voorzien.
Hiervoor zamelen zij "zo goed als nieuwe" cadeaus voor kinderen in de
leeftijd tot 18 jaar in.
De Ouderraad wil u dan ook vragen om in de tweede helft van november
thuis eens te kijken wat er aan speelgoed gemist kan worden en waar een
ander kind mee blij gemaakt kan worden. Het gaat uiteraard om nog
compleet, schoon en goed uitziend speelgoed!
Op maandag 26, dinsdag 27 november (om 08:30 uur en om 15.00 uur) en op woensdag 28 november
(om 12.15 uur) kunt u het speelgoed inleveren op school. Het verzamelpunt is de hoofdingang van de
school. (De kinderen in de lagere groepen zal verteld worden dat dit cadeaus zijn voor een goed doel
voor arme kinderen.)
Op woensdag 28 november zullen de ingezamelde cadeaus worden gebracht bij de stichting
sintvoorieder1. Hiervoor zijn wij ook afhankelijk van uw hulp! Bent u in de gelegenheid om ons te
assisteren en wilt u op woensdag 28 november even meerijden om alle cadeaus te brengen bij het
inzamelingspunt van sintvoorieder1?? Geef dit dan door aan de Ouderraad via juf Cynthia door een
mail te sturen aan ctreebusch@scoh.nl.
Mochten er nog vragen zijn dan is er op www.sintvoorieder1.nl alle informatie over de stichting te
vinden. Voor logistieke vragen kunt u contact opnemen met de ouderraad.
Dankzij uw hulp wordt zo Sinterklaas een feest voor ieder kind!!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad.
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Pleinregels
Om de veiligheid op het plein op peil te houden, is het niet toegestaan dat er wordt gefietst. De
fietsen moeten verder in het fietsenrek worden geplaatst. Wilt u dit met uw kind bespreken als het
op de fiets komt? Ouders die met de hond hun kind komen brengen of ophalen, verzoek ik vriendelijk
om niet met de hond op het schoolplein te komen.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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