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Een feestelijke voorleesochtend 

Woensdagmorgen 25 januari stond op De 

Gantel in het teken van Het Nationale 

Voorleesonbijt. Tussen 09.45 en 10.45 uur werd 

er in alle groepen door opa’s, oma’s, vaders en 

moeders en anderen voorgelezen.  

De kinderen van de groepen 3 werden in de 

bibliotheek van de school door minister Ronald 

Plasterk voorgelezen. Speciaal hiervoor had hij 

een vergrote versie van ‘De Kleine Walvis’ 

(Prentenboek van het Jaar 2017) voor de 

kinderen meegenomen. De minister las het 

boek niet alleen voor, maar wist de kinderen 

ook met een stukje eigen invulling goed te 

boeien. Sommigen zaten bijna bij hem op 

schoot. 

 

De kinderen van de groepen 4 werden door 

‘Fien de voorleesfee’ voorgelezen. Dit deed Fien 

op een interactieve manier waarbij het 

voorlezen doelbewust werd onderbroken met 

het stellen van open vragen over het verhaal of 

over de plaatjes. De spontane onderbrekingen 

van de kinderen hoorden hier ook bij. 

 

Omdat Het Nationale Voorleesonbijt tussen 

09.45 en 10.15 uur werd gehouden, mochten 

de luisterende kinderen ondertussen ook van 

hun 10-uurtje genieten. De kinderen hadden 

lootjes getrokken en elkaars 10-uurtje verzorgd. 

De 10-uurtjes die de kinderen ’s ochtends 

meenamen, zagen er feestelijk ingepakt en 

verzorgd uit. Al met al was het een feestelijke 

voorleesochtend. 

 

Opbrengst Cliniclowns  

Wat hebben de kinderen hun best gedaan met 

het ophalen van geld voor de Cliniclowns. De 



afgelopen twee weken hebben veel kinderen 

klusjes gedaan voor ouders, opa’s en oma’s, 

buren en zelfs voor elkaar. 

We hoorden in de klassen leuke klusjes voorbij 

komen, zoals flessen ophalen, de afwas doen, 

stofzuigen, auto’s wassen en zelfs de kamer van 

je vriendin opruimen!  

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er een 

totaalbedrag van 2066,53 euro is opgehaald.  

Donderdag 2 februari komt er een ambassadeur 

van de Cliniclowns de cheque hiervoor in 

ontvangst nemen. Namens de Cliniclowns en de 

juffen en meesters: Hartelijk dank! 

 

 

 

Afscheid van juf Heidi 
Met de aanvaarding van een leidinggevende 

functie in de kinderopvang heeft juf Heidi 

Kleyberg met ingang van 1 februari a.s. bij ons 

ontslag genomen. De ouders van de groepen 

waar juf Heidi werkt zijn hier eerder al per brief 

van op de hoogte gebracht. 

Vorige week donderdag en vrijdag stond juf 

Heidi voor het laatst voor groep 4A en 3B en 

heeft zij al afscheid van de kinderen genomen. 

Maandag kwam zij nog een dag in verband met 

de wintersignalering op school en namen we als 

collega's afscheid van haar. Vanaf vandaag is zij 

in haar nieuwe werkkring aan de slag. 

We danken juf Heidi voor alles wat zij voor de 

school heeft gedaan en wensen haar het 

allerbeste in haar nieuwe baan toe. 

Studiedagen begin februari 
Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de 

school op vrijdag 3 en maandag 6 februari in 

verband met studiedagen gesloten.   

 

 

 
Rapportbesprekingen     
Op maandag 20 en woensdag 22 februari 

worden de ouders van de groepen 1 t/m 7 op 

school verwacht voor een tien-minuten gesprek 

over de vorderingen van hun kind. De brief 

hierover is meegegeven.    

Donderdag a.s. is de laatste dag dat u uw briefje 

met voorkeursdag op school kunt inleveren. 

Briefjes die later komen worden niet meer 

verwerkt. 

Vrijdag 17 februari krijgen alle kinderen hun 

rapport mee naar huis.  

  

  

 

Bezoek aan het Laaktheater – De 

Wolkenfabriek 

Over vier weken brengen de groepen 1-2 een 

bezoek aan het Laaktheater. We gaan naar de 

voorstelling: De Wolkenfabriek. Dit zal zijn op 

donderdag 23 februari.  

Voor de groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C vertrekt 

de bus om 09.30 uur vanaf school. Zij zijn voor 

de lunchpauze terug. 

Omdat de bus voor de groepen 1/2D en 1/2E 

om 12.30 uur vanaf school vertrekt (de 



voorstelling begint om 13.00 uur), blijven alle 

kinderen van deze groepen die middag gratis 

over. De groepen 1/2D en 1/2E zijn rond de klok 

van half drie weer bij school terug. 

Er mogen 2 begeleidende ouders mee. Mocht u 

mee willen, dan kunt u zich inschrijven op de 

intekenlijst op het prikbord bij de groep. Alvast 

bedankt!  

 

 

 

Voorjaarsvakantie  

In verband met de voorjaarsvakantie is de 

school gesloten van maandag 27 februari tot en 

met vrijdag 3 maart.  

≈≈≈ 

 

 2e termijnbetaling overblijf 

Ouders die het overblijven in termijnen betalen 

verzoek ik vriendelijk om de tweede termijn 

vóór 1 februari a.s. te betalen. 

 

 

Examen overblijfleidsters 

In de afgelopen periode hebben 12 

overblijfleidsters zich voorbereid op het 

theorie-examen dat vrijdagmiddag 20 januari bij 

hen door een medewerker van Halo Jobbing is 

afgenomen. De leidsters hebben zich 

voorbereid door zich in allerlei spellen te 

verdiepen en deze ook op het plein met de 

overblijvende kinderen te spelen.  We vinden 

het leuk u te melden dat alle overblijfleidsters 

zijn geslaagd. Op 17 februari volgt het 

praktijkexamen.  

 

 

 

Evaluatietraject overblijven 

In het Gantelnieuws van 9 januari jl. heeft u een 

en ander over het evaluatietraject van het 

overblijven kunnen lezen. Daarbij werd u 

uitgenodigd om eventuele reacties met 

betrekking tot het overblijven aan de school toe 

te sturen. Deze zou ik in de evaluatiegroep 

bespreken. Van deze mogelijkheid heeft geen 

van de ouders gebruik gemaakt. 

 

In de tweede schoolweek na de kerstvakantie 

hebben we met de overblijfleidsters, de 

medewerkers van Halo-Jobbing en juf Cynthia 

een evaluatievergadering over het overblijven 

gehad.  

Daaruit bleek dat de samenwerking tussen de 

overblijfleidsters en Yascha Hageman, de 

nieuwe coördinator van Halo-Jobbing, goed 

verloopt.  

Op grond van de reacties van de kinderen is 

afgesproken meer variatie in het spelaanbod 

aan te bieden en hier ander speelgoed voor aan 

te schaffen. Ook is afgesproken om een 

geluidsinstallatie voor de dans- en 

muziekactiviteiten aan te schaffen. 



Tot slot hebben we gesproken over de drukte 

die om 12.55 uur bij het schoolhek ontstaat als 

de overblijvende kinderen van het 

Luchtenburgplein langs de kinderen moeten 

lopen die thuis hebben gegeten. 

Afgesproken is dat de kinderen die op het 

Luchtenburgplein spelen, onder begeleiding van 

de overblijfleidsters naar de hoofdingang van 

de school lopen en daar naar binnen gaan. 

Alleen de kinderen die thuis hebben gegeten 

komen via het hek het schoolplein op. 

 

In het Gantelnieuws van 24 februari informeer 

ik u verder over het overblijven en de evaluatie 

ervan. 

 

Verjaardagen  

In februari zijn jarig:  

Jens Demper, Phaleesha 

Warning, Teddy van der 

Linden, Noah Stolk, Marijn 

Marcoen, Kerem Karadogan, 

Arjun Bharos, Merijn Bosboom, Dante Delfos, 

Dianne Pureveen, Désanne Yildirim, Loan Lo-

Ning-Hing, Boyd van Dullemen, Lars Vroon, Zoë 

Trieling, Marijn Pureveen, Kay Arkes, Grace 

Dijkstra, Beau Felicia, Saifeddine Chergui, Noud 

Hillebrand, Vanshika Chotoe, Esha Kallan, 

Teddie Doomen, Nikki van den Burg, Mikail de 

Winter, Ruby Jutte, Zoë Niemeijer, Lucas 

Ammerlaan, Jimmy Dijkman en Sweder 

Bernoski. 

  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 


