
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Gantel heeft een actieve Ouderraad (OR) bestaande uit enthousiaste ouders met als doel de school (en het team) te helpen bij 

het organiseren van (feestelijke, sportieve, creatieve en culturele) activiteiten en evenementen om alle leerlingen een onvergetelijke 
tijd te bieden op school. In verschillende OR-commissies worden deze voorbereid en georganiseerd.  

 

 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
Via onze nieuwsbrief, die om de maand 
verschijnt, houden wij u graag op de hoogte van 
onze activiteiten. Ook via Facebook kunt u ons 
blijven volgen.   
Facebook Ouderraad De Gantel 
 

Informatie over de Ouderraad 
Wij hebben een eigen pagina op de website van 
de Gantel waar u informatie kunt vinden over: 
▪ Vergaderingen van de Ouderraad 
▪ Vergaderdata 2018 
▪ Samenstelling Ouderraad  
▪ Informatie over de verschillende 

commissies van de Ouderraad 
▪ Ouderbijdrage (waaronder de brieven die 

zijn verstuurd over de ouderbijdrage en de 
machtiging tot automatische incasso) 

▪ Begroting(en) 
 
Ook de verschenen nieuwsbrieven van de 
Ouderraad staan op de website. 
De pagina wordt regelmatig bijgewerkt.  
Informatiepagina Ouderraad De Gantel 

 

Vergaderingen 
Wij vergaderen elke maand (met uitzondering 

van de zomervakantie) om 19.30 uur in de 

personeelskamer van De Gantel. 
Bij de vergaderingen is de directeur van de 
school en af en toe een delegatie van de MR 
aanwezig. De Ouderraad heeft een vaste 
voorzitter (Marjolein Gioia), secretaris (Claudia 
van Schie) en penningmeester (Rakis Chotoe). 
Het overzicht van alle leden van de Ouderraad 
dit schooljaar staat in deze nieuwsbrief en op 
onze informatiepagina. 

Als OR-lid kunt u bijdragen aan een gezellige 

school, goede contacten hebben met andere 

ouders, achtergrondinformatie krijgen over (het 

beleid) van de school en alle activiteiten van de 

OR.  

 

 

 

 

 

 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden om de 

Ouderraad te versterken.  
Onderstaand de vergaderdata tot aan de 
zomervakantie. 

 

Dinsdag 20 februari 2018 

Dinsdag 20 maart 2018 

Dinsdag 24 april 2018 

Dinsdag 22 mei 2018 

Dinsdag 26 juni 2018   

 

De vergaderingen van de Ouderraad zijn 

openbaar dus u bent altijd van harte welkom 

(graag even van te voren melden). 
 

Activiteiten Ouderraad  
 
Sinterklaas 
Wij kijken met heel veel plezier terug op het 

bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten aan de 

Gantel. De kinderen hebben enorm genoten! 

 
Samen met de Sintcommissie van school zijn 
verschillende Sinterklaasactiviteiten 
georganiseerd, waaronder de aanwezigheid van 

Pieten op school 
en de ‘’vlogPiet’, 
de intocht van 
Sint en zijn 
Pieten op 5 
december. Ook 
heeft de 
Ouderraad 
ervoor gezorgd 
dat de school 
versierd was 

(met dank aan de hulpouders!). Voor alle 
kinderen was er iets leuks in hun schoen.  
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Actie Sintvoorieder1 

De actie ‘’Sintvoorieder1’’ was net als vorig jaar 

een groot succes. Wij hebben heel veel 

speelgoed ingezameld, waardoor de Stichting  

veel kinderen heeft kunnen verrassen met een 

sinterklaascadeau 

op 5 december en is 

Sinterklaas dankzij u 

een feest voor ieder 

kind geworden. 

BEDANKT! 

 

Kerst 
 

Samen met het 
team van de school 
heeft de Ouderraad 
bijgedragen aan 
een onvergetelijk 
kerstfeest met als 
hoogtepunt de 
viering in de Kerk.  

Met veel plezier 

heeft de 

Ouderraad, samen 

met de hulpouders, 

de school in Kerstsfeer gebracht, zodat 

iedereen hiervan kon genieten. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Commissies 
De Ouderraad van de Gantel bestaat uit een 

enthousiaste groep vrijwillige ouders, die in 

verschillende commissies, samen met 

leerkrachten, de activiteiten voorbereiden en 

organiseren.  

Dit schooljaar (tot aan de zomervakantie) zijn in 

ieder geval de volgende commissies actief: 

 

Knutsel/versiercommissie 

Deze commissie zorgt voor een gezellige 

aankleding van de school per seizoen/activiteit. 

 

Wateringse Veldloop 

Deze vindt plaats op 10 juni 2018. Meer 

informatie volgt via het Gantelnieuws. 

 

Musicalcommissie 

De musicalavonden worden feestelijk 

aangekleed met een hapje en drankje en de 

leerlingen van groep 8 krijgen een persoonlijk 

afscheidscadeau.  

 

Evenementencommissie 

De Ouderraad is betrokken bij festiviteiten die 

door de school worden georganiseerd 

 

Communicatiecommissie 

Deze commissie zorgt ervoor dat u alle 

relevante informatie over de Ouderraad op de 

website kunt vinden en via Facebook en de 

nieuwsbrieven op de hoogte blijft van onze 

activiteiten. 

 

Wie is de vertegenwoordiger van uw 
groep in de Ouderraad dit 
schooljaar? 
 

Voorzitter: Marjolein Gioia (5b)   

Secretaris: Claudia van Schie 

Penningmeester: Rakis Chotoe (3b - 4a) 

 

De Ouderraad bedankt iedereen 

die spullen heeft gegeven om de 

school te versieren en iedereen 

die heeft meegeholpen! 

We hopen ook dit jaar weer op u 

te mogen rekenen! 

 



  

- 3 - 

 

 

 

 

 
▪ Patricia van Aalst (1d/2d) 

▪ Miranda van Etten (3a - 5b) 

▪ Raghenie Schotvanger (4a - 8b) 

▪ Sabrina Verheij (4a) 

▪ Chantal vd Voort (4a) 

▪ Sandra de Jong (5a) 

▪ Leonie Renckens (5a) 

▪ Mirella vd Lubbe (5b) 

▪ Mariëtte Stelma (5b) 

▪ Riccardo van der Does (6a) 

▪ Sophia Griffioen (6a) 

▪ Hilde van Turennout (3a - 5b - 7a) 

 
Wilt u dit schooljaar de Ouderraad versterken 
stuur dan een mail naar 
ouderraadmijlpaal@gmail.com of spreek een 
ouder van de Ouderraad aan.  

 
Hulpouders gevraagd ! 
Zoals u weet coördineert de Ouderraad met 
veel enthousiasme verschillende activiteiten, 
maar helaas kunnen wij de uitvoering hiervan 
niet alleen. 
Wij zijn op zoek naar hulpouders die wij via e- 
mail kunnen benaderen voor ondersteuning bij 
activiteiten (bijvoorbeeld versieren, opruimen, 
assistentie bij activiteiten etc.).  
Als hulpouder zult u, ruim voordat een activiteit 
plaatsvindt, een mail ontvangen en kunt u zelf 
aangeven of u wel of niet beschikbaar bent. 
Wilt u zich aanmelden als hulpouder stuur dan 
een e-mail: ouderraadmijlpaal@gmail.com 
Wij hopen op veel aanmeldingen, zodat we 
ervoor kunnen blijven zorgen dat de leerlingen 
een onvergetelijke tijd hebben op school. 
Ouders die zich in het verleden hebben 
aangemeld als hulpouder hebben inmiddels een 
bericht ontvangen of zij hulpouder willen 
blijven. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, 

maar de term vrijwillig is eigenlijk niet op zijn 

plaats. De middelen die de school ontvangt van 

het Ministerie van Onderwijs zijn toereikend 

om les te geven. Er is echter niet veel financiële 

ruimte om het standaard lesmateriaal aan te 

vullen of om leuke dingen voor de kinderen te 

organiseren.  

 

Plezierige schooltijd 

Met de ouderbijdrage kan de schooltijd van uw  

kind (eren) nog plezieriger worden gemaakt.  

Uit de ouderbijdrage worden zoal betaald extra 

leer- en hulpmiddelen ter ondersteuning van 

ons schoolsysteem, verschillende 

(sport)activiteiten, culturele lessen, aankleding 

klaslokalen en school, festiviteiten, traktaties bij 

activiteiten, vieringen, zoals Sinterklaas en 

Kerst, excursies en attenties Vaderdag/ 

Moederdag. 

 

Inning ouderbijdrage via automatische incasso 

Om het innen van de ouderbijdragen te 

vergemakkelijken, zowel voor u als voor ons, 

zouden wij het zeer op prijs stellen als u  

De Gantel, als u dit nog niet heeft gedaan, zou 

willen machtigen voor het innen van de 

ouderbijdrage via automatische incasso.   

 

Dit bespaart niet alleen tijd en moeite, maar 

vooral geld omdat betalingsherinnering e.d. 

niet langer meer nodig zijn. 

 

Wenst u gebruik te maken van dit betaalgemak, 

dan kunt u het machtigingsformulier ingevuld 

en ondertekend afgeven bij de administratie, 

leerkracht van uw kind of digitaal bij de 

penningmeester. Het machtingsformulier kunt 

u vinden onder het kopje ouderbijdrage op 

onze informatiepagina 

 

 

mailto:ouderraadmijlpaal@gmail.com
mailto:ouderraadmijlpaal@gmail.com
http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad
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Voordelen automatische incasso 

Automatische incasso heeft voor u als voordeel 

dat u zelf de ouderbijdragen niet meer hoeft 

over te maken en dat u de betaling niet kunt 

vergeten. Zo heeft u er ook geen omkijken 

meer naar. Voor de Ouderraad zijn de 

voordelen dat de bijdragen op tijd binnen zijn 

en dat we de kosten voor bijvoorbeeld het 

Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de uitstapjes 

en overige activiteiten direct kunnen betalen.  

Indien u betaalt door middel van incasso kunt u 

kiezen voor betaling ineens of in termijnen.  

Wij incasseren in de maand oktober (ineens, of 

1e termijn), januari (2e termijn) en april (3e 

termijn).  

 

Wilt u liever niet via automatische incasso 

betalen?  

Dan kunt u zelf de ouderbijdrage overmaken op 

IBAN-rekeningnummer  

NL 92ABNA 0588 4008 07  tnv OR De Gantel 

inzake ouderbijdrage, onder vermelding van 

naam en groep van uw kind. 

 

Vragen? 

Als u vragen heeft over de automatische 

incasso, het betalen van de ouderbijdrage of 

over het invullen van het formulier, dan kunt u 

contact opnemen met Rakis Chotoe, 

penningmeester Ouderraad via 

Gantel.Penningmeester@gmail.com  

Voor overige vragen, ideeën, besteding 

ouderbijdrage, etc. kunt u ons bereiken via  

ouderraadmijlpaal@gmail.com 

 

Wilt u in contact komen met de 
Ouderraad?  
E-mail: ouderraadmijlpaal@gmail.com  
of spreek een ouder van de Ouderraad aan.  
 

 
 

 
 
 
Informatiefolder Ouderraad 

Er is een informatiefolder beschikbaar over de 
Ouderraad. Deze kunt u downloaden op 
informatiepagina.  
 

Ideeënbus 
Heeft u een leuk idee, opmerking, compliment, 
verbeterpunt? Wij hebben ook een ideeënbus 
in de hal van de school naast het prikbord.  
We zijn er namens alle ouders van de school en 
daarom willen we graag uw mening horen!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We hopen dat u onze nieuwsbrief 

met veel plezier heeft gelezen. 

Heeft u vragen of opmerkingen, 

wilt u een vergadering bijwonen 

of zich aanmelden als lid van de 

Ouderraad of hulpouder? Stuur 

dan een e-mail  

ouderraadmijlpaal@gmail.com 
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