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in het Paradijstheater te Den haag. De bus
vertrekt om 13.00 uur van school.

Voorstellingen

Op donderdag 6 april gaan de groepen 6

Op dinsdag 4 april aanstaande komt

naar de muziekvoorstelling ‘Multi Jam’ in het

Muziektheater Briza met de voorstelling ‘Alle

Laaktheater. De bus vertrekt om 8.30 uur.

Hens aan Dek! (over Water en Zee enzo ...)’
bij ons op school voor de groepen 1-2. De
voorstelling vindt plaats in het speellokaal
van de school
Er zijn twee voorstellingen:
De groepen ½ a, d en e om 10.00 uur.
De groepen ½ b en c om 11.15 uur.
Omdat de voorstelling voor de groepen b en
c tot de middag pauze kan duren blijven de
groepen 1-2 b en 1-2 c verplicht en gratis

Paasviering/creamiddag
Op donderdag 13 april a.s. vinden er op onze

over.

school verschillende Paasvieringen plaats:
Op

woensdag

5

april

geeft

Holland

Dance een voorstelling aan de groepen
3.

De voorstelling ‘Ondersteboven’ vindt

hier op school plaats. ‘Ondersteboven’ is een
duet tussen danseres en choreograaf Gaia

De groepen 1 en 2 starten met een
paasontbijt en houden de Paasviering ’s
ochtends in hun eigen klas en blijven dus ’s
morgens op school. Het Paasverhaal wordt
verteld uit de Kinderbijbel.

Gonnelli en muzikant Wiebe Gotink. Het is
een ontdekkingsreis in de wereld van
klanken en bewegingen.

De groepen 3 t/m 6 vieren Pasen in de
ochtend met elkaar in de gymzaal. Daar zal
het Paasverhaal centraal staan en zullen de

De groepen 6 hebben in de week van 4 april
twee voorstellingen. Eén op 4 en één op 6
april aanstaande:
Op dinsdag 4 april gaan de groepen 6
naar de voorstelling ‘Wij redden de wereld’

kinderen verschillende Paasliedjes van de
methode Trefwoord zingen. Het thema van
dit jaar is “Opstaan”. Aan het begin van de
dag houden ook zij een paasontbijt.
De viering van de groepen 7 en 8 vindt
plaats na het paasontbijt: van 9.30 uur (de
groepen gaan dan lopend naar de kerk) tot

ongeveer 10.30 uur in de hervormde kerk

de groepen wordt hier aandacht aan

van Wateringen.

besteed wanneer de leerkracht merkt of

Voor het ontbijt hangt er bij de groepen 1

hoort dat er pestsituaties voorkomen in de

t/m 8 een intekenlijst waarop u kunt

groep.

aangeven wat u wilt verzorgen. We hopen er
met elkaar een fijne Paasochtend van te

Omdat het op woensdag 19 april de

maken!

Landelijke Dag tegen Pesten is, zal er deze
dag extra aandacht aan worden besteed in

Donderdagmiddag is er een creamiddag

alle

groepen

waar u als ouder zich ook voor op kan geven

prentenboeken

om te helpen. Dit kan bij de leerkracht van

activiteiten.

middels
en

een

lied,

verschillende

uw kind.
Als ouder/verzorger kunt u overigens te
allen tijde contact opnemen met de
groepsleerkracht als u denkt dat uw kind
gepest wordt of zelf andere kinderen pest.

Dag tegen pesten! 19 april 2017
Wij willen op onze school alle kinderen een

Cito Centrale Eindtoets PO

gevoel van veiligheid bieden, zodat zij zich

Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag

optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar

20 april maken de leerlingen van de groepen

te steunen en wederzijds respect te tonen,

8 de CITO Centrale Eindtoets PO. De toets

stellen we al onze leerlingen in de

toetst de vaardigheden op het gebied van

gelegenheid om met plezier naar school te

rekenen, taal en studievaardigheden. De

gaan. Helaas, komt pesten op ieder school

toets wordt in de ochtenden afgenomen. De

voor. Ook bij ons.

uitslag wordt na de meivakantie verwacht.
We wensen de leerlingen veel succes met

Pesten is van alle tijden en zal er altijd zijn.

het maken van de toets!

Wel willen wij onze leerlingen leren hiermee
om te gaan; of je nu gepest wordt, de pester
bent, een meeloper of een toeschouwer. In
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Groepen 8 naar BZT-show

ouders niet alleen ons team en de kinderen

Op vrijdag 31 maart zijn de groepen 8 met

tot hulp, maar maken zij zelf ook een

een bus vertrokken naar Hilversum. Daar

onvergetelijke dag mee.

wonen zij een opname bij van de BZT-

Ouders die hiervoor belangstelling hebben,

show. In het chaotische programma worden

kunnen

wensen van kinderen in vervulling gebracht.

intekenlijsten die bij de klassen hangen.

Dit

Houdt u er daarbij rekening mee dat u

kan

variëren

van

ontmoetingen

met Bekende Nederlanders tot activiteiten.

hun

naam

noteren

op

de

donderdagavond 14 september 2017 om

Voor de kinderen zelf, maar ook voor

20.00 uur voor een uitleg in de gymzaal

familieleden. Ook worden er spellen met de

wordt verwacht die ongeveer 1 ½ uur duurt.

jongens versus de meiden in de studio

Ik hoop (en reken ook een beetje ) op uw
medewerking!

gespeeld.

≈≈≈

Wanneer deze opname wordt uitgezonden is
nog niet bekend.

3e termijnbetaling overblijf
Ouders die het overblijven in termijnen
betalen verzoek ik vriendelijk om de derde
termijn vóór 1 april a.s. te betalen.

Oproep
Op 15 september 2017 hopen wij het 20jarig bestaan van de school te vieren.
Zaterdag 16 en zondag 17 september wordt

U begrijpt dat wij dit jubileum feestelijk
vieren.

Daarvoor

Op vrijdag 12 mei gaan de groepen 1 t/m 7
op schoolreis. Ouders die de betaling voor
de schoolreis ad € 27,50 nog niet hebben

dit lustrum ook in de wijk gevierd.

willen

Schoolreis

zijn

de

overgemaakt verzoek ik vriendelijk het
bedrag vóór 1 april a.s. te betalen.

voorbereidingen al in volle gang.
Zonder direct te verklappen wat wij die dag
met de school gaan doen, kan ik u wel alvast
melden dat we veel ouders nodig hebben
om alles georganiseerd te krijgen en in
goede banen te leiden. Daarmee zijn deze

Ooievaarspas
Ouders die een ooievaarspas hebben,
verzoek ik deze bij de administratie op
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school te laten scannen. Alleen dan hebt u

Ook dit jaar vindt de Wateringse Veldloop

de voordelen van de pas en komt u voor

weer plaats bij ons in de wijk. Vorig jaar

korting van de schoolkosten in aanmerking.

waren we met veel kinderen van school

≈≈≈

aanwezig! Het lijkt ons leuk om hier weer
met z’n allen aan mee te doen!

Wisseling kleedkamer

De Wateringse Veldloop is op zondag 11 juni

Vanaf maandag 13 maart zijn de jongens en

2017.

meisjes die gaan gymmen van kleedkamer

Er is een Peuterloop van 500m en er is een

gewisseld. De meisjes gebruiken nu de

Kidsrun van 2,5 km. In principe is de

rechter en de jongens de linker kleedkamer.

Peuterloop bedoeld voor de kleuters van de

Daarmee willen we voorkomen dat jongens

school.

die onderaan de trap naar de gymzaal toe

Deelname aan de loop is gratis als er via

staan te wachten de kleedkamer kunnen

school wordt ingeschreven, dit kan t/m 9

inkijken waar de meisjes zich omkleden.

mei!

Omdat het nogal eens voorkomt, dat

Opgeven kan via de website van school

kinderen de deur naar de kleedkamer hard

(www.degantel.nl),

hier

is

een

dichtslaan en dit tot verwondingen aan de

aanmeldingsformulier

dat

ingevuld

kan

vingers kan leiden, heb ik de aannemer

worden.

opdracht gegeven om deurdrangers te
plaatsen, zodat hard dichtslaan niet meer

Op de dag zelf zullen we op een vaste plek

mogelijk is en de deuren daarmee geen

verzamelen en daarna met z’n allen naar de

gevaar meer voor de kinderen kunnen

start gaan. Er zal een aantal leerkrachten

opleveren.

aanwezig zijn. Het is natuurlijk extra leuk als

Na de meivakantie wordt de wisseling van

iedereen dan ook het Gantel T-shirt aan

kleedkamer geëvalueerd.

heeft! Het is wel de bedoeling dat de
kinderen

onder

begeleiding

van

ouder/verzorgers deelnemen. Als school
regelen we alleen de inschrijvingen en een
stukje begeleiding op de dag zelf.
Na de finish dient het kind door u te worden

Wateringse Veld loopfestijn

opgevangen.
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Ter voorbereiding op de Wateringseveld

tot 12.15 uur door; de groepen 5-8 stoppen

loop zullen er vanaf de meivakantie nog 5

de lessen om 12.30 uur.

looptrainingen georganiseerd worden waar
de kinderen zich voor op kunnen geven.
Informatie hierover volgt nog.
We hopen op een grote deelname!
In de laatste week voor de loop zal er nog
een laatste infobrief worden meegegeven
aan de deelnemers.

Vakantierooster 2017-2018
Het vakantierooster voor het volgend
schooljaar is als volgt:

Evaluatietraject overblijven
In tegenstelling tot wat eerder werd vermeld
vond de derde evaluatie van het overblijven
niet op 24 maart plaats, maar zal dit op 6
april gebeuren.
Over het resultaat hiervan informeer ik u in
het Gantelnieuws van 21 april.

Vrije dagen en meivakantie
Omdat het vrijdag 14 april Goede Vrijdag is,
is de school die dag gesloten. Maandag 17

Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede
Pinksterdag
Zomervakantie

eerste dag:
di 19-9-2017
ma 16-10-2017
ma 25-12-2017
ma 26-2-2018
vr 30-3-2018
ma 2-4-2018
vr 27-4-2018
ma 30-4-2018

laatste dag:

ma 21-5-2018
ma16-7-2018

ma 21-5-2018
vr 24-8-2018

vr 20-10-2017
vr 5-1-2018
vr 2-3-2018
vr 30-3-2018
ma 2-4-2018
vr 27-4-2018
vr 11-5-2018

Aan het eind van dit schooljaar worden de
marge-/studie(mid)dagen nog vastgesteld en
aan u doorgegeven.

april is de school in verband met Tweede
Paasdag gesloten.
De meivakantie is van maandag 24 april tot

Oudertevredenheidsonderzoek

en met vrijdag 5 mei.

In het Gantelnieuws van eind oktober 2016

Maandag 8 mei hebben wij als team een

heb

studiemiddag en zijn de kinderen vrij. De

oudertevredenheidsonderzoek dat in juni

lessen van de groepen 1-4 gaan die ochtend

2016 is afgenomen.

ik

u

geïnformeerd

over

het

Algemene uitslagen waren dat:
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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.
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 de geanonimiseerde feedback
van

hun

groep

van

vorig

schooljaar

ontvangen.
Op mijn verzoek hebben de leerkrachten
voor de herfstvakantie aangegeven welke
punten hen opvielen. Het resultaat hiervan
kunt u in het Gantelnieuws van eind oktober
teruglezen.

ouders een belangrijke pijler te vinden
voor goed onderwijs aan hun kinderen.
b. Educatief partnerschap: Dit is een
manier om de relatie tussen ouders en
leerkrachten vorm te geven. Bij
educatief partnerschap hebben zowel
ouders als de leerkrachten een gedeeld
doel, namelijk het optimaliseren van de
schoolprestaties van de kinderen.
Wijze van communiceren: Eenduidige
communicatie is gewenst. Nu per brief,
briefje op het prikbord bij de
klassendeur, via de mail van de
leerkracht, via de schoolmail, via de
website, verschillend per leerkracht. Er
zullen schoolafspraken worden gemaakt
over (digitale) manier waarop de school
met ouders communiceert, waarover en
met welke regelmaat.
c. Aantal 10 minuten gesprekken en
rapporten uitbreiden
i. Informele momenten
organiseren waardoor er meer
sprake van contact is
(bijvoorbeeld een inloopmiddag
op een woensdag van 15.0016.00 uur in de groep)
ii. De leerkrachten zullen beter
moeten aangeven dat een derde
gesprek met de leerkracht
mogelijk is.

Uit bovengenoemde punten hebben wij als
managementteam drie punten genoemd die
de aandacht behoeven:
1. Betrokkenheid
van
ouders
en
informatievoorziening aan ouders
a. Ouderbetrokkenheid:
Uit
het
oudertevredenheidsonderzoek blijkt dat
ouders op verschillende wijzen bij de
school betrokken willen zijn. Het team
geeft aan de betrokkenheid van de

2. De hygiëne/rommel op school
a. Toiletcontrole tussen de middag
(wordt dagelijks uitgevoerd).
b. Externe controle van de
schoonmaak van de school.
Gesprek met schoonmaakbedrijf
is gaande, externe controle op
de kwaliteit van de schoonmaak
is afgesproken.
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c. Rommel op de gang en in de
lokalen/jassen op de grond
opruimen.
3. Extra individuele zorg voor de
leerlingen
a. Klachten over begeleiding van
leerlingen met problemen
b. De
mate
waarin
het
handelingsplan met ouders
wordt besproken.
Om een goede invulling te kunnen geven
aan

ouderbetrokkenheid

3.0/educatief

partnerschap heeft ons team in januari van
dit jaar deelgenomen aan een onderzoek
hiernaar.
Conclusies waren:
1. Niet bij alle teamleden is duidelijk wat
educatief partnerschap precies inhoudt.
2. Niet alle teamleden zijn op de hoogte of
er een visie of beleid is op educatief
partnerschap.
3. Het team weet v.w.b. educatief
partnerschap niet goed wat de ouders
van de school verwachten. Daar wordt
verschillend over gedacht.
4. Het team weet niet goed of de ouders
op de hoogte zijn van wat er van ze
verwacht wordt
5. Samenwerking met ouders en educatief
partnerschap wordt door het team als
belangrijk bevonden.
6. Het team staat open voor bepaalde
interventies die kunnen worden
georganiseerd
om
educatief
partnerschap te versterken.
Uit het onderzoek kwamen de volgende
aanbevelingen naar voren:

1. Een aangepaste vorm van de enquête
die onder het team is uitgevoerd
uitzetten onder de ouders. De resultaten
van die enquête kunnen dan vervolgens
met de resultaten van de enquête die
onder het team is uitgezet worden
vergeleken.
2. Er dient voor alle teamleden inzichtelijk
te worden gemaakt wat educatief
partnerschap inhoudt.
3. Als team een heldere en duidelijke visie
op educatief partnerschap ontwikkelen.
Daarna de ouders hierop bevragen.
Wanneer de verwachtingen van alle
partijen duidelijk zijn en er een visie is,
kan er beleid op worden gemaakt.
4. Ervoor zorgdragen dat de visie en
verwachtingen op het gebied van
educatief partnerschap door het gehele
team gedragen wordt. De teamleden
moeten
de
visie
ook
kunnen
verwoorden aan de ouders.
5. Een duidelijkere formulering van de
huidige
invulling
van
educatief
partnerschap en ouderbetrokkenheid in
de schoolgids. Dit dient op een heldere
manier te worden weergegeven en er
dient dan ook een duidelijk verschil
tussen
ouderbetrokkenheid
en
ouderparticipatie (OR, MR) te worden
aangegeven.
6. Tijdens
informatieavonden/ouderavonden
ouderbetrokkenheid op de agenda
zetten. Wat wordt er verwacht van
ouders, wat mogen de ouders
verwachten van de leerkracht.
7. Naast het intakegesprek en de twee
vastgelegde contactmomenten wellicht
investeren
in
een
derde
contactmoment. Op dit moment vinden
de contactmomenten aan het begin van
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het schooljaar en in het midden van het
schooljaar plaats (na de cito afnames).
Tijdens deze momenten is vrijwel geen
tijd om over andere zaken informatie uit
te wisselen. Ook is er weinig persoonlijk
contact meer gedurende het laatste
halve schooljaar met de leerkrachten.
Ouders willen graag op de hoogte
worden gehouden.
Actiepunten: wat hebben wij op dit moment
en hoe gaan we verder?
 Ouderbetrokkenheid 3.0 zetten wij in de
vorm van een studiedag op de agenda
(voor september 2017). Als team kijken
wij
eerst
wat
wij
onder
ouderbetrokkenheid
3.0/educatief
partnerschap verstaan en daarna gaan
we er met ouders over in gesprek en
nemen we vervolgstappen (zoals
bijvoorbeeld het gebruik van (digitale)
communicatiemiddelen met ouders.
 De vermelding in het Gantelnieuws en
de schoolgids van wat De Gantel onder
ouderbetrokkenheid/educatief
partnerschap verstaat en hoe dit
momenteel in de school is terug te zien.
 De hygiëne op school: op SCOH-niveau
wordt over de kwaliteit van de
schoonmaak op de scholen gesproken.
Er worden kaders opgesteld waar ook de
schoonmaak op De Gantel aan moet
voldoen. Verder wordt extern onderzoek
naar de kwaliteit van de schoonmaak op
school gedaan en wordt hierover met
het schoonmaakbedrijf gesproken,
 Handelingsplannen worden vanaf maart
2017 structureel met de ouders
besproken
en
er
wordt
een
handtekening (van gelezen) geplaatst.
Op dit moment wordt wel toestemming
aan ouders gevraagd v.w.b. betreft het



verkrijgen van de RT, maar wordt het
handelingsplan niet structureel met
ouders besproken.
In het Gantelnieuws en de schoolgids
zullen wij duidelijk omschrijven hoe de
zorg voor onze leerlingen is geregeld .

Koningsspelen 2017
Op

vrijdag

21

april

vieren

wij

de

Koningsspelen. Dit jaar is de invulling anders
dan andere jaren, vandaar alvast de eerste
informatie voor u als ouder.
Dit jaar doen wij niet mee met het ontbijt
dus alle kinderen ontbijten gewoon thuis.
De kleutergroepen vieren dit jaar in de
ochtend Koningsspelen d.m.v. een les in de
grote gymzaal. Voor de groepen 3 t/m 8
starten de spelen pas in de middag, zij gaan
dan een leuke en sportieve activiteit doen.
Welke activiteiten we voor de verschillende
jaargroepen hebben gekozen houden we
nog eventjes geheim…. Binnenkort krijgt u
nog een brief met extra informatie over de
dag. Wij hebben er al veel zin in!
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Huiswerkbegeleiding Voor kinderen en

geplant. Ze zijn ongeveer 4 ½ meter hoog,

jongeren

maar kunnen uitgroeien tot exemplaren

Heb jij of heeft uw kind hulp nodig met het

zoals hieronder en voor voldoende schaduw

maken

zorgen.

van

huiswerk,

werkstukken,

spreekbeurten of boekbesprekingen. Kom
dan naar bibliotheek Wateringse Veld (Laan
van

Wateringse

Veld

468)

voor

huiswerkbegeleiding! (Gratis).

Om

de

bestaande

bomen wat meer

(groei)ruimte te geven wordt de bestrating
rond deze bomen aangepast.
Elke maandag, vanaf 13 maart om 15:00 –

Verder zal het plein een groener karakter

16:00 uur (open inloop).

krijgen door het plaatsen van klimopplanten

De bibliotheek stelt computers beschikbaar,

tegen de schuren en schuttingen aan de

printen binnen deze tijd is gratis. De

achterkant

jeugdwerker van Stichting MOOI is ook

Treslonglaan.

iedere maandag aanwezig voor vragen of

Tot slot zal de betonnen tafeltennistafel

informatie!

worden verwijderd. De reden hiervan is dat

Neem je eigen USB-stick mee, als je iets wilt

hij nauwelijks wordt gebruikt en dat het niet

opslaan!

ondenkbaar is dat een kind zich bezeert door

Huiswerkbegeleiding is het bieden van

er hard tegenaan te lopen of te vallen. Dit is

ondersteuning en hierin faciliteren, let erop

gelukkig nog niet gebeurd en willen we

dat dit geen bijles is.

vraag voorkomen .

van

de

huizen

van

de

Kom gerust langs voor vragen of informatie!

Schaduw op het plein
Omdat

het

schoolplein

vrijwel

geen

Uitnodiging

verjaardagsfeestje

schaduwplekken heeft zullen er in april

Binnen de school is gesproken over het in de

achterop het plein 6 lindebomen worden

klas uitdelen van uitnodigingen voor een
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verjaardagsfeestje. Aanleiding hiervoor was

ontvangen. Hierna gaan de overblijfleidsters

het verzoek van een van de ouders om dit

verder met het spel Lijnenloop.

voortaan niet meer te doen. De ouder vroeg
dit om teleurstelling bij kinderen die niet
voor een feestje worden uitgenodigd te
voorkomen. Hoewel we begrip voor het
verzoek van de ouder hadden, wilden wij het
uitdelen

van

uitnodigingen

verjaardagsfeestje

in

de

voor

een

groep

niet

verbieden. Wel vonden wij het belangrijk om

Verjaardagen

dit probleem via het Gantelnieuws onder de

In april zijn jarig: Sana

aandacht van de ouders te brengen en hen

Khadjé,

te

voor

Holsteyn, Pascal van der

verjaardagsfeestjes voortaan niet meer via

Zwart, Maria ten Brinke,

school te verspreiden, maar dat anders (per

Daniel

mail/post/in

doen.

Timothy Doelkarim, Jimmy Yang, Katey van

Daarmee verbieden we het uitdelen van

den Abeele, Dominique Bongers, Aymane

uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje in

Bouhalhoul, Rishi Sardjoe, Chimène Netten,

de klas dus niet, maar doen we net als bij de

Femke Jansen, Jits Doomen, Tom Valk,

oproep voor gezonde traktaties een beroep

Charlie Fuschillo, Davy van Nuissenburg,

op het gezonde verstand van ouders.

Floortje Scholtes, Stefan Vink, Gwyneth de

verzoeken

de

om

uitnodigingen

brievenbus)

te

Guus

van

Hailemariam,

Bondt, Demi Ruivenkamp, Jesse Hartman,

Examen overblijfleidsters

Cristiano Oudshoorn, Viktor Maat, Daan

Zoals u eerder in Het Gantelnieuws hebt

Verwoerd,

kunnen lezen, doen 12 overblijfleidsters mee

Reijsbergen, Dilana Amin, Dani van der Lind,

met de training van Halo Jobbing. We zijn

Peace van Paasen, Saphira Soon en Christina

blij u te kunnen mededelen dat alle

Abebe. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Sophie

Timmermans,

Joy

overblijfleidsters ook zijn geslaagd voor het
praktijkexamen.

Donderdag

30

maart

Met vriendelijke groeten,

hebben alle overblijfleidsters van Halo

mede namens de collega’s,

Jobbing

Herman van Reine.

hun

diploma

voor

Jagerbal
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