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Nadat ik de avond had ingeleid met een
presentatie over het overblijven bij ons op

Overblijfoverleg
Om tot een goed besluit met betrekking tot het
overblijven en de inzet van Halo Jobbing te
komen heb ik u per brief aangegeven dat ik
samen met de ouders wil zoeken naar een

school, konden de ouders die het overblijven
hadden geobserveerd hun ervaringen delen.
Ook de leerkrachten die aanwezig waren,
deelden met de anderen hun ervaringen met de
vorige en huidige opzet van het overblijven.

oplossing die betaalbaar en kwalitatief goed is.
Vervolgens zijn we in groepen uiteengegaan en
Omdat het lastig is om met alle ouders hierover
van gedachten te wisselen bent u per brief
uitgenodigd om donderdagavond 29 september
over het onderwerp op school mee te praten.
Ook bent u uitgenodigd om afgelopen maandag
of dinsdag het overblijven op school te

zijn in iedere groep de aandachtspunten en
alternatieven die de ouders bij ons hadden
ingeleverd besproken. De opdracht was om
relevante aandachtspunten en alternatieven
eruit te lichten en hier een mening over te
geven.

observeren.
Tot slot heb ik u in de gelegenheid gesteld om
aandachtspunten en/of alternatieven voor het
overblijven op papier te zetten.

Als afsluiting van de avond werden de resultaten
per groepje kort gepresenteerd en heb ik
aangegeven dat de input van deze avond
meegenomen zal worden naar het overleg van

Afgelopen maandag en dinsdag waren 12 ouders
aanwezig om het overblijven te observeren.
Nadat zij van een medewerkster van Halo
Jobbing een uiteenzetting over de opzet hadden

de Medezeggenschapsraad van 5 oktober
waarin het overblijven onderwerp van gesprek
zal zijn.
Daarna wordt u nader geïnformeerd.

ontvangen, gingen we naar het schoolplein en
het Luchtenburgplein om het overblijven met
Halo Jobbing te bekijken en te bespreken.

Binnenklimaat
Toen buiten de temperaturen opliepen en het

Gisteravond heb ik met de ouders die zich

binnen de school erg warm werd, heb ik direct

hiervoor hadden opgegeven en de leden van de

het

Medezeggenschapsraad een gesprek over het

klimaatsysteem te komen controleren.

onderhoudsbedrijf

overblijven gehad.
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Daarbij bleek dat er filters vervangen moesten

een vliegende start de Kinderpostzegels 2016 te

worden omdat deze vol/verstopt waren. Omdat

gaan verkopen.

er enige tijd zat tussen mijn telefoontje en het

Er is al bij een hoop deuren aangebeld met de

daadwerkelijk plaatsen van de filters (deze

vraag of men Kinderpostzegels wil kopen. Hier

moesten besteld worden), konden deze pas op 8

zijn al weer een hoop leuke en een paar nare

september worden geplaatst.

reactie uit voortgekomen.

Ik heb het bedrijf aangegeven dat dit onderhoud

We hopen veel geld op te halen voor kinderen,

jaarlijks moet worden uitgevoerd en heb met

die het niet zo goed hebben, als onze kinderen.

hen de afspraak gemaakt om dit in juni 2017

Mocht er niemand bij u aan hebben gebeld, dan

weer te doen.

kunt u altijd in de groepen 7 een bestelformulier
voor Kinderpostzegels of kaarten invullen.

Los

hiervan

heb

ik

deze

week

met

De actie loopt tot en met woensdag 4 oktober.

vertegenwoordigers van mijn schoolbestuur

Nog veel succes voor de leerlingen van de

besproken dat de luchtbehandelingskasten

groepen 7!

(LBK’s) waar de school nu gebruik van maakt wel

Meester Xander, juf Michelle en juf Jolanda

voor voldoende luchtkwaliteit zorgen, maar
onvoldoende

functioneren

bij

hoge

buitentemperaturen. Het wordt dan met name
op de eerste etage veel te warm en vochtig.

Schoolfotograaf groepen 3 t/m 8
Op maandag 3 oktober komt de schoolfotograaf

Omdat dit probleem op meer scholen van onze

voor het maken van individuele en groepsfoto's.

stichting speelt, heeft het bestuur haar

Van alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt

medewerkers

van

huisvestingszaken

de

opdracht gegeven om een inventarisatie te
maken. Zodra hier meer over bekend is,
informeer ik u nader.

een individuele foto gemaakt en van alle
broertjes en zusjes (groepen 1 t/m 8) die samen
op school zitten wordt ook een foto gemaakt.
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de kinderen bij
regenachtig weer niet met natte haren op school
aankomen en wilt u uw kinderen geen witte
kleding aandoen.

Kinderpostzegelactie

De foto’s van leerlingen met een broertje of

Woensdag 28 september waren de leerlingen

zusje dat niet op De Gantel zit worden

van de groepen 7 al om 12.00 uur uit, om met

maandagmiddag

3

oktober

na

schooltijd

gemaakt. Het rooster hiervoor hangt op de deur
Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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bij het kantoor van juf Cynthia en wordt ook aan
de kinderen meegegeven.

Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober start weer de jaarlijkse
Kinderboekenweek.

We

starten woensdag

allemaal op het plein met de opening. De
kinderen verzamelen bij de leerkracht. De week
zal in teken staan van "voor altijd jong.. Opa en

de

Op donderdag 6 oktober hebben de kinderen
van groep 6, 7 en 8 de sportdag!

oma”.
In

Sportdag zwembad groepen 6-8

groepen

3-8

wordt

een

echte

voorleeswedstrijd gehouden. In verschillende
groepen wordt er voorgelezen door opa's en
oma's. Gedurende de week wordt er in de
klassen nog meer aandacht gegeven aan

We gaan met z’n allen naar zwembad De
Boetzelaer in Monster, waar we een natte
sportdag hebben. We zullen allerlei spelletjes in
het water gaan doen, zoals een hindernisbaan,
vlotvaren, klimmen en nog veel meer.
We zullen met auto’s naar het zwembad gaan.

boeken.
In het teken van dit thema hebben we een
wedstrijd uitgeschreven. De kinderen mogen
een foto maken met hun opa en oma. Op de foto

We kijken uit naar een spetterende sportdag!
Vandaag

hebben

leuke setting.
U kunt de foto inleveren bij juf Sylvia of juf Joke,

De foto kan aangeleverd worden tot 4 oktober.
Het resultaat komt in onze bibliotheek te
nog gezelliger

ingerichte schoolbibliotheek.
Op naar een week met veel leesplezier.

een

≈≈≈

Creamiddag vrijdag 7 oktober
Op vrijdagmiddag 7 oktober staat er een

creatieve activiteiten op het programma van de
verschillende groepen. Bij veel van deze
activiteiten, is de hulp van ouders zeer wenselijk.
Bij

de

verschillende

groepen

hangen

intekenlijsten aan het prikbord, hier kunt u zich
opgeven.
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nog

creamiddag gepland. Er staan weer leuke

mailen mag ook.

hangen. We hopen op een

kinderen

informatiebrief mee naar huis gekregen.

willen we graag boeken zien. Hun favoriete boek
en het favoriete boek van hun opa en oma in een

de
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De creamiddag van de groepen 3 t/m 8 start om

Samenstelling Ouderraad

13.15 uur – 14.45 uur. De creamiddag van de

Voorzitter: Marjolein Gioia (4b) / Miranda van

groepen 1/2 start om 13.00 uur tot 14.00 uur.

Etten (1/2d – 5b)

We maken er weer een gezellige middag van,

Secretaris: Claudia van Schie (8b)

misschien ook wel met uw hulp?!

Penningmeester: Rakis Chotoe (2b - 3a)

Betaling overblijfbijdrage
Aan de ouders die hun overblijfbijdrage nog niet
betaald hebben heb ik het vriendelijke verzoek
om

dit

vandaag

te

doen.

De

uiterste

betaaldatum was namelijk 1 oktober.
















Patricia van Aalst (1d/2d)
Akim Wildemans (1d/2d – 4b – 6a)
Michel de Wit (1d/2d)
Raghenie Schotvanger (3a, 7a)
Sabrina Verheij (3a)
Chantal vd Voort (3a)
Sandra de Jong (4a)
Leonie Renckens (4a)
Mirella vd Lubbe (4b)
Mariëtte Stelma (4b)
Riccardo van der Does (5a)
Sophia Griffioen (5a)
Marianne Wallis de Vries (5b – 6b)
Sandra Kalter (7a)

Herfstvakantie

Bij de vergaderingen van de Ouderraad is ook de

De herfstvakantie is van maandag 17 t/m

directeur van de school, Herman van Reine

vrijdag 21 oktober 2016.

aanwezig. Ook een vertegenwoordiging van de

≈≈≈

MR woont regelmatig de vergaderingen van de
Ouderraad bij.

Wij vergaderen elke maand (met uitzondering
van de zomermaanden) op een dinsdagavond
om 19.30 uur in de personeelskamer van de
Gantel (de vergaderdata kunt u op onze
Start Ouderraad
De Ouderraad is weer met veel plezier en
enthousiasme gestart. Op 6 september hebben
wij onze 1e vergadering gehad. Wij zijn blij te
kunnen melden dat de Ouderraad versterkt is

informatiepagina
op de website vinden). De bijeenkomsten zijn
openbaar dus u bent altijd van harte welkom.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden om de
Ouderraad te versterken!

met zes nieuwe leden, waarvan drie vaders!
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Commissies Ouderraad

informatie

kunt

Van elk OR-lid wordt verwacht dat hij/zij in ieder

www.kinderpraktijkkaboel.nl/groepstraining-

geval zitting heeft in één commissie. Door deze

rots-en-

commissie worden de activiteiten, samen met

kinderpraktijkkaboel@gmail.com.

water

u

of

lezen

u

mailt

op

naar

de leerkrachten, voorbereid en georganiseerd.
Per

commissie

is

een

aanspreekpunt

beschikbaar, die de voortgang en deadlines
bewaakt van de commissie van de OR. Tijdens de
1e vergadering is een indeling per commissie
gemaakt. Onderstaand een overzicht van

Haagse Schaatsschool
De

Haagse

Schaatsschool

organiseert voor

leerlingen uit het Primair Onderwijs op de

aanspreekpunten van een aantal commissies.

donderdagen van 27 oktober tot en met 15

Voor een volledig overzicht van de activiteiten

december 2016 in de binnenhal van De Uithof,

per commissie verwijzen wij u graag naar onze

Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus

informatiepagina

schaatsen

voor

beginners

en

enigszins

gevorderden van 8-wekelijkse lessen. De lessen
zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn op
De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van
een geldige legitimatie.
Van 16.15 -17.30 uur leren kids van 4 t/m 12
jaar op een speelse manier ijssterren te worden.
Vanaf woensdag 5 oktober is het voor kinderen
in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar weer mogelijk om
deel te nemen aan een ROTS & WATER training
in de gymzaal van de Gantel.
Dit is een fysieke weerbaarheidstraining waarbij
kinderen wordt geleerd om sterker in hun
schoenen te staan en om beter om te gaan met
moeilijke sociale situaties.
Deze training zal gegeven worden door Kees van
Leeuwen en Peter Wegman, die vorig schooljaar
meester op de Gantel was. De training bestaat
uit 10 lessen en is van 15:00 tot 16:00 uur. Meer

Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5
jaar € 72,00; 6 t/m 12 jaar € 76,00.
Eerst een proefles? Mogelijk op donderdag 27
oktober van 16.15-17.30 uur. Kosten € 10,00.
(Het bedrag van een betaalde proefles wordt in
mindering gebracht bij het volgen van de
cursus.)

Met

Ooievaarspas

korting

op

het

cursusgeld.
Aanmelden

cursus

of

proefles?

http://www.haagseschaatsschool.nl/.
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Vragen? E-mail:

N.B. Aangemeld staan bij meer dan één

mail@haagseschaatsschool.nl

basisschool is wettelijk niet toegestaan.
Omdat de wijk Wateringse Veld veel jonge

Gaarne zeg ik u bij voorbaat dank voor uw

gezinnen kent met kinderen die een school

welwillende medewerking aan Sportsupport

zoeken, plaatst De Gantel in principe alleen

Schaatsen.

kinderen die uit de wijken ten zuiden van de

Met vriendelijke groet,

Erasmusweg wonen. Daaronder vallen onder
andere het Wateringse Veld, de gemeente

P. van Ockenburg (man)

Rijswijk (waaronder De Strijp) en Wateringen.

Contactpersoon Sportsupport
Forellendaal 107
2553 JD Den Haag

Ooievaarspas/schoolspullen pas

Tel. 070-3977588
Mob. 06-51629472 (noodnr.)

Ouders die een ooievaarspas hebben, verzoek ik

W www.haagseschaatsschool.nl

deze bij de administratie op school te laten

E mail@haagseschaatsschool.nl

scannen. Alleen dan hebt u de voordelen van de
pas en komt u voor korting van de schoolkosten

≈≈≈

in aanmerking.

Broertjes/zusjes tijdig aanmelden!
De toeloop tot De Gantel blijft onverminderd
groot. De groepen bevatten in principe
maximaal 29 leerlingen. Indien de groep veel
zorgleerlingen heeft, kan deze ook minder dan
29 leerlingen bevatten. Dat betekent dat per
schooljaar

voor

een

gelimiteerd

aantal

aangemelde kinderen per groep plaats is.
De volgorde van plaatsing is:
1e broertjes en/of zusjes van kinderen die reeds
op De Gantel zitten (op voorwaarde dat zij voor
hun tweede verjaardag zijn aangemeld).

De Ooievaarspas biedt korting op allerlei
activiteiten op de gebieden van sport, cultuur,
contributie, lidmaatschap en entreegelden. De
Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met een
laag inkomen.

Leerlingen met een Ooievaarspas kunnen via de
gemeente een schoolspullenpas aanvragen om
spullen voor het schooljaar te kopen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de
Stichting Leergeld.

2e datum van aanmelding.
3e in speciale gevallen wijkt de directie van deze
twee criteria af.
Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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Verjaardagen
In oktober zijn jarig:
Iris

Verheijden,

Anna

Renckens,

Luca

Sofie

Vroon, Chess van Ruijven,
Elora Abebe, Niels van
Barneveld, Alex van Barneveld, Anuya Sheombar
Sing, Tim Poelenjee, Fonsi Lorjé, Eline Douwes,
Kaj Gorter, Sofie Willems, Beau Döbelman, Rojin
Yüngül,

Aastha

Motiram

Sharma,

Nada

Benhmidou, Rayhan Behiar, Marit Köhne, Roos
Valk,

Walter

Bouma,

Elif

Bingöl,

Chyca

Heintzberger, Demi Alspeer, Raphaël Riahi, Ilias
Souirti, Sami Souirti, Gijs de Beus, Chiara Meijer,
Skylar Snackey, Annemijn van Hoek, Ben Wallis
de Vries en Meike Greeve.
Allen van harte gefeliciteerd!

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