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Gantelnieuws  

Als u dit bericht kunt lezen, heeft u zich al 

ingeschreven op het Gantelnieuws. Het kan 

echter zijn dat u wel staat ingeschreven voor de 

nieuwsbrief, maar niet gekoppeld bent aan de 

goede groep. Op het moment dat u niet goed 

gekoppeld bent aan een groep, kan het zo zijn 

dat uw groep specifieke mail niet ontvangt of 

van een andere groep mail ontvangt die niet 

voor u bestemd is.    

U kunt uw eigen gegevens  alleen zelf wijzigen. 

Onderaan een mail die u van ons ontvangt, 

staat altijd een link waarin staat dat u uw 

gegevens kunt wijzigen en ook indien nodig 

voor de nieuwsbrief kunt uitschrijven. Dat ziet 

er in deze mail zo uit.    

Uitschrijven / Gegevens wijzigen gevolgd door 

een link.  

*** 

Kinderboekenweek 

Van 7 tot 18 oktober is het week 

Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is "Raar 

maar waar" en heeft alles te maken met natuur, 

wetenschap en techniek. Ook op school gaan 

we hiermee aan de slag.  

Op woensdagochtend 7 oktober bent u van 

harte welkom voor de opening op het plein. 

Wees gewaarschuwd, want er zijn die ochtend 

veel mysterieuze personen aan het werk. 

Wanneer u goed kijkt, komen ze u misschien 

wel bekend voor.  

 

De hele week zijn wij druk bezig met lezen in 

allerlei vormen. Heel fijn vinden we het om te 

kunnen vertellen dat de kinderboekenkraam 

van boekhandel Paagman, na het succes van 

vorig jaar, ook dit jaar weer in de hal staat. Op 

woensdag 7 en woensdag 14 oktober worden 

daar voor en na schooltijd de leukste 

kinderboeken verkocht.  

 

 

 

 

Creamiddag vrijdag 9 oktober 

Op vrijdagmiddag 9 oktober staat er een 

creamiddag gepland. Deze staat in het teken 

van het  thema van de kinderboeken week; 

Raar Maar Waar! 

Er staan weer leuke creatieve activiteiten op 

het programma van de verschillende groepen; 

figuurzagen, drama, muziek, timmeren, glow in 

the dark-kijkdoos , verven als Michel Angelo, 

fantasiedier kleien, ruimteschip knutselen van 

halve liter flesjes, ballonauto maken, 

constructiebal knutselen, schrijven met 

kroontjespen, enz. 

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. 



Gantelnieuws 

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl   

pagina - 2 - 

U kunt ook helpen met het verzamelen van 

materiaal:  

 De groepen 1/2 hebben eierdozen 
nodig en voor elk kind een 
schoenendoos. 

 Groep 3b verzamelt voor elk kind lege 
halve liter flesjes. 

 

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

13.15 uur – 14.45 uur. De creamiddag van de 

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

We maken er weer een gezellige middag van, 

misschien ook wel met uw hulp?! 

 

 

 

Herfstvakantie  

De herfstvakantie is van maandag 19 t/m 

vrijdag 23 oktober 2015.  

 

*** 

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).  

2e datum van aanmelding.  

3e in speciale gevallen wijkt de directie van 

deze twee criteria af.   

N.B. Aangemeld staan bij meer dan één 

basisschool is wettelijk niet toegestaan.  

Omdat de wijk Wateringse Veld veel jonge 

gezinnen kent met kinderen die een school 

zoeken, plaatst De Gantel in principe alleen 

kinderen die uit de wijken ten zuiden van de 

Erasmusweg wonen. Daaronder vallen onder 

andere het Wateringse Veld, de gemeente 

Rijswijk (waaronder De Strijp) en Wateringen.  

 

 

 

Overblijfbetaling/-opgave  

Ouders die hun kinderen hebben opgegeven 

voor het overblijven, ontvingen het verzoek de 

kosten hiervan vóór 1 oktober 2015 te betalen.   

Het afgelopen schooljaar hebben wij ons erg 

moeten inspannen om alle overblijfrekeningen 

van de ouders betaald te krijgen. Om te 

voorkomen dat er bij sommige ouders weer 

betalingsachterstanden ontstaan, controleren 

wij half november welke ouders hun 

overblijfbijdrage nog moeten betalen.  

Ouders die dan nog niet hebben betaald, wordt 

verzocht om dat direct te doen. Als ouders niet 

betalen, stopt het overblijven  van hun kinderen 

en kunnen er pas weer aan deelnemen als de 

rekening is betaald.  

*** 
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Overblijfleidsters gezocht  

Voor zowel de Waterlelie als De Mijlpaal zijn wij 

op zoek naar overblijfleidsters. Hiervoor 

ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding van 

€4,50 per uur. Inclusief reistijd, overleg en het 

overblijven zelf is de vergoeding €9,00 per 

overblijfbeurt.  

Om het begeleiden van het overblijven voor 

ouders van onze leerlingen aantrekkelijker te 

maken, geldt dat het overblijven kosteloos is 

voor kinderen waarvan de ouders het 

overblijven begeleiden.  

Mocht u interesse hebben wilt u dan contact 

opnemen met de administratie.  

 

 

 

Ooievaarspas  

Ouders die een ooievaarspas hebben, verzoek 

ik deze bij de administratie op school te laten 

scannen. Alleen dan hebt u de voordelen van de 

pas en komt u voor korting van de schoolkosten 

in aanmerking.  

 

 

 

Administratieformulier en 

toestemmingsverklaringen  

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.  

 

 

Kwink 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind bij ons op 

school een geweldige tijd heeft. Daarvoor is een 

leuke, prettige groep de basis. Wij zijn alweer 

een aantal weken bezig met onze nieuwe online 

methode.  Die heet Kwink voor sociaal-

emotioneel leren. We vinden het belangrijk dat 

we actief aan de sociaal-emotionele 

vaardigheden van kinderen werken.  

 

Grootschalig internationaal onderzoek wijst uit 

dat kinderen die op scholen zitten die bewust 

en planmatig aan sociaal-emotioneel leren 

werken met méér plezier naar school gaan. En 

dat is goed, want dan ervaren kinderen 

kennelijk een veilige leer- en leefomgeving. 

Want in een sterke, veilige groep komt 
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verstorend gedrag, waaronder pesten, niet of 

nauwelijks meer voor. Op die manier kunnen 

kinderen volledig tot hun recht komen. Dan 

presteren ze natuurlijk ook beter. 

Dáár gaan we voor als team. Hopelijk ook met 

u! Want als school en thuis goed samenwerken, 

plukt uw kind daar direct de vruchten van.  

 

Elke twee weken gebruiken wij een andere 

Kwink. Komende twee weken zal de Kwink zijn: 

Onderbouw, hier durf ik wel 

Middenbouw, een veilige groep 

Bovenbouw, veiligheid 

U kunt deze Kwink ook vinden in de hal bij onze 

anti-pest muur. 

 

We houden u op de hoogte van Kwink! Meer 

weten? Ga dan naar www.kwinkopschool.nl en 

bekijk het introductiefilmpje. 

 

 

Kennismakingsbijeenkomst 

medezeggenschapsraad De Gantel 

en De Waterlelie 

In verband met de splitsing van de scholen is de 

voormalige medezeggenschapsraad opgeheven 

en zijn twee nieuwe onafhankelijke raden 

opgericht; één voor Christelijke Basisschool 

(CBS) De Gantel en één voor Christelijke 

Basisschool (CBS) De Waterlelie.  

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst op 16 

september jl. waren ook dhr. Van Reine en mw. 

Vogelaar aanwezig namens het bevoegd gezag. 

Deze avond is vooral aandacht besteed aan het 

voorstellen van de nieuwe leden van de MR.  

De samenstellingen zijn als volgt: 

 

MR CBS De Gantel  

Namens de ouders: Mw. Campignon, Mw.vd 

Weg en dhr Reeser 

Namens het personeel: Mw. Havekes, Mw vd 

Konijnenburg en Mw.Warning 

 

MR CBS De Waterlelie 

Namens de ouders: Mw.Baldew,  Mw. Bruin en 

dhr. Nugteren 

Namens het personeel: Mw. Mooy (afwezig ivm 

bevallingsverlof), Mw. Zelisse en dhr. Le Comte 

 

Agendapunten die overgedragen werden van 

de voorgaande medezeggenschapsraad: 

-splitsing van de scholen 

-invulling nieuwe topstructuur 

- pestbeleid 

- beleid rondom gebruik van social media. 

 

In de komende periode wordt voor CBS De 

Waterlelie gezocht naar een nieuwe directeur 

zodat dhr. Van Reine uiteindelijk alleen nog van 

CBS De Gantel directeur blijft.  

Voor CBS De Waterlelie heeft mw. Vogelaar de 

dagelijkse leiding tot er een directeur benoemd 

is. Ook wordt tijdens de MR- vergaderingen 
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aandacht besteed aan het pestbeleid en het 

beleid rondom het gebruik van social media. 

De eerste vergaderingen vinden respectievelijk 

plaats op 1 oktober voor CBS De Gantel en op 

14 oktober voor CBS De Waterlelie; aanvang 

19.30 uur. 

 

*** 

Nieuws van de Ouderraad 

 
 
De eerste maand van het nieuwe schooljaar is 

bijna voorbij. Ook de Ouderraad is weer gestart. 

Op 22 september hebben wij onze 1e 

vergadering gehad en wij zijn weer met plezier 

gestart. 

Via het Gantelnieuws zullen wij u regelmatig op 

de hoogte houden van onze activiteiten maar u 

kunt ons ook volgen op onze facebook-pagina: 

https://www.facebook.com/Activiteiten-

ouderraad-de-Gantel-

1548385055417615/timeline/   

of via de website 

http://www.degantel.nl/mijlpaal/ouderraad.php 
Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar ouders om 

de Ouderraad te versterken of hulpouders. 

 

Activiteiten Ouderraad  

Samen met de leerkrachten organiseren wij 

veel activiteiten om de kinderen een 

onvergetelijke tijd te bieden op de Mijlpaal. 

Ook uw hulp is daarvoor onmisbaar. Doet u 

mee? 

De Ouderraad organiseert feestelijke, sportieve 

en creatieve activiteiten voor de leerlingen. 

Denk daarbij aan het Sinterklaasfeest, de 

Kerstviering, aan sportdagen en zomerfeesten, 

of aan de deelname aan de jaarlijkse 

Avondvierdaagse. Ook tijdens rapportavonden, 

projectweken en musicals is de Ouderraad 

actief. 

Uw hulp is onmisbaar! Wilt u meehelpen aan 

het slagen van deze bijzondere gebeurtenissen 

als lid van de Ouderraad of als hulpouder? 

Schroom niet en meldt u direct aan via 

ormijlpaal@degantel.nl 

 
Vergaderingen Ouderraad 

Wij vergaderen om de maand op een 

dinsdagavond om 19.30 uur in de 

personeelskamer van de Mijlpaal. 

Vergaderingen worden afgewisseld met een 

activiteit van de knutsel/versiercommissie. 

Als ouderraadslid werk je samen met een leuke 

groep enthousiaste ouders die met elkaar 

verschillende activiteiten uitvoeren om de 

schooltijd van onze kinderen onvergetelijk te 

maken. De ouderraad kan dit verschil maken 

maar daar hebben we voor komend schooljaar 

ook weer uw hulp bij nodig!! 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor 

de Ouderraad. 

Dus herkent u zich in een van onderstaande 

punten? 

https://www.facebook.com/Activiteiten-ouderraad-de-Gantel-1548385055417615/timeline/
https://www.facebook.com/Activiteiten-ouderraad-de-Gantel-1548385055417615/timeline/
https://www.facebook.com/Activiteiten-ouderraad-de-Gantel-1548385055417615/timeline/
http://www.degantel.nl/mijlpaal/ouderraad.php
mailto:ormijlpaal@degantel.nl
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 Een enthousiaste ouder die graag 
betrokken wilt zijn bij de school van uw 
kind(eren)? 

 Een creatieve denker of doener? 
 Een handige klusser? 
 Een ouder met communicatieve 

achtergrond? 
 Een ouder met financieel inzicht? 
 Een ouder met administratieve 

vaardigheden? 

En heeft u………. 

 Een keer per maand tijd voor een 
bijeenkomst van ongeveer 2 uur? 

 Een keer per jaar wat extra tijd voor 
bepaalde werkgroep (denk aan sint, 
kerst, avondvierdaagse, 
afscheidsavonden groep 8, 
schoolfeesten e.d.)? 

 Behoefte aan contacten met andere 
ouders? 

 Het enthousiasme om zich in te zetten 
om samen met andere ouders net dat 
verschil te maken voor die leuke 
basisschooltijd? 

Wij vergaderen dit schooljaar op onderstaande 
data: 

 Dinsdag 13 oktober 2015: vergadering 
van 19.30-21.00 uur 

 Dinsdag 19 januari 2016: vergadering 
van 19.30-21.00 uur 

 Dinsdag 15 maart 2016: vergadering 
van 19.30-21.00 uur 

 Dinsdag 24 mei 2016: vergadering van 
19.30-21.00 uur 

 Dinsdag 14 juni 2016: vergadering van 
19.30-21.00 uur 

U bent van harte welkom.  Aanmelden kan bij 

één van de leden van de Ouderraad uit uw 

groep of via de e-mail: ormijlpaal@degantel.nl. 

 

Wie is de vertegenwoordiger van uw groep in 

de Ouderraad? 

Bij alle groepen hangt binnenkort een bordje 

met de naam van de ouder die namens uw 

groep in de Ouderraad zit. Helaas hebben nog 

niet alle groepen een vertegenwoordiger. Heeft 

u interesse om deel te nemen aan de 

Ouderraad? Stuur dan een e-mail 

(ormijlpaal@degantel.nl) aan de Ouderraad of 

benader een OR-lid of kom naar één van onze 

vergaderingen. 

 

Hulpouders 

Wij zijn altijd op zoek naar hulpouders die op 

oproepbasis beschikbaar zijn voor hulp bij 

activiteiten. Bij geplande activiteiten zal bij de 

klas altijd een intekenlijst hangen waar u zich 

kunt opgeven als hulpouder. Ook heeft de 

Ouderraad een verzendlijst van hulpouders die 

af en toe via e-mail benaderd zullen worden. 

Wilt u zich ook inzetten als hulpouder? Meldt u 

dan aan via het e-mailadres van de OR De 

Mijlpaal. 

 

Ideeënbus Ouderraad 

In de hal van de school hangt naast het grote 

prikbord (tegenover gang van de 

directiekamers) een ideeënbus van de 

Ouderrraad. Heeft u een leuk idee, een 

opmerking, compliment, verbeterpunt of wat u 

dan ook kwijt wilt aan de ouderraad dan kan dit 

via deze bus. Natuurlijk kan een mail sturen 

naar ormijlpaal@degantel.nl ook altijd. We zijn 

er namens alle ouders van de school en daarom 

willen we graag uw mening horen!! 

mailto:ormijlpaal@degantel.nll
mailto:ormijlpaal@degantel.nl?subject=Ouderraad
mailto:ormijlpaal@degantel.nl%20?subject=Hulpouder
mailto:ormijlpaal@degantel.nl%20?subject=Hulpouder
mailto:ormijlpaal@degantel.nl
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Wilt u ons helpen (geef dit door via 

ormijlpaal@degantel.nl of via de intekenlijsten 

bij de klassen) 

 Sinterklaas: versieren:  do 12 november 

vanaf 19.00 uur; Opruimen: vrijdag 4 

december tussen 12.00-12.30 uur 

 Kerst: versieren: ma 7 december vanaf 

19.00 uur: opruimen: vrijdag voor de 

kerstvakantie tussen 12.00-12.30 uur. 
 Dinsdag 16 februari 2016: knutselactiviteit 

(Lente) (start 19.30 uur) 
 Dinsdag 12 april 2016: knutselactiviteit 

(zomer) (start 19.30 uur) 

 

 

 

Trainingen voor kinderen in 
echtscheiding-situaties 
Dit  schooljaar kunnen kinderen van onze 

school van wie de ouders gescheiden zijn, 

meedoen aan een speciale training dat 

Jeugdformaat bij ons op school aanbiedt.  

Voor veel kinderen is de scheiding van hun 

ouders een onverwachte, overweldigende en 

ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun 

best de kinderen te ontzien, de scheiding leidt 

voor het kind onvermijdelijk tot grote 

veranderingen.  

Jeugdformaat biedt drie trainingen aan: Stoere 

schildpadden (4-6) , Dappere Dino’s (6-8) en 

!jes (8-12). 

Op de volgende links kunt u hierover nadere 

informatie vinden.   

http://www.jeugdformaat.nl/upload/smw/stoe

re%20schildpadden.pdf  

http://www.jeugdformaat.nl/upload/smw/dap

pere%20dino.pdf 

http://www.jeugdformaat.nl/upload/smw/jes%

20het%20brugproject.pdf  

Belangrijk  om te weten is dat deze trainingen 

zijn voor alle kinderen met gescheiden ouders, 

ook voor kinderen waar alles goed me lijkt te 

gaan.  

Indien uw zoon/dochter wil deelnemen aan een 

van deze trainingen, verzoek u hiervoor  een 

speciaal formulier in te vullen dat u kunt 

afhalen bij onze Intern Begeleider Rita van 

Venetië. 

Het is  noodzakelijk dat wij toestemming van 

beide ouders hebben. Naast de toestemming is 

het voor uw kind ook prettig om te merken dat 

ouders achter deelname staan.  

Wilt u het formulier voor 12 oktober  weer 

inleveren bij Rita van Venetië of Cynthia 

Treebusch van de administratie. 

 

 
 

Sportmix 

Kinderen vinden sport leuk, toch sporten ze niet 

allemaal.  Daarom organiseert Dineaux 

Haaglanden SportMix. 

Met SportMix maakt uw kind spelenderwijs 

kennis met verschillende sporten, zodat er 

liefde voor sporten en bewegen ontstaat. 

Kinderen sporten voor hun plezier!  

mailto:ormijlpaal@degantel.nl
http://www.jeugdformaat.nl/upload/smw/stoere%20schildpadden.pdf
http://www.jeugdformaat.nl/upload/smw/stoere%20schildpadden.pdf
http://www.jeugdformaat.nl/upload/smw/dappere%20dino.pdf
http://www.jeugdformaat.nl/upload/smw/dappere%20dino.pdf
http://www.jeugdformaat.nl/upload/smw/jes%20het%20brugproject.pdf
http://www.jeugdformaat.nl/upload/smw/jes%20het%20brugproject.pdf
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Tijdens de lessen ligt de aandacht bij het 

verbeteren van de motoriek en sociale 

vaardigheden.  

Daarnaast biedt SportMix ondersteuning in het 

vinden van een passende sport.  

SportMix is elke donderdag, met uitzondering 

van feestdagen en vakanties. Elke week staat 

een andere sport op het programma, waarover 

de lesgever terugkoppeling geeft via de 

vernieuwde app!  

Inschrijven kan zowel telefonisch als online.  

Voer uw postcode in op www.dineaux.eu voor 

een overzicht van de dichtstbijzijnde 

sportlocaties.  

Wees er snel bij want de inschrijvingsperiode 

sluit al snel en plaatsing gaat op volgorde van 

inschrijving.  

Schrijft u meerdere gezinsleden in dan ontvangt 

u 10% korting.  

Met de Ooievaarspas ontvangt u 50% korting.  

Voor meer informatie kunt u bellen naar 070-

7446992 of mailen naar 

info.haaglanden@dineaux.nl.  

 

Verjaardagen  

In oktober zijn jarig:  

Anna Sofie Renckens, 

Luca Vroon, Chess van 

Ruijven, Elora Abebe, 

Niels van Barneveld, Alex 

van Barneveld, Anuya 

Sheombar Sing, Azem Kallan, Fonsi Lorjé, Carlos 

van Erkel, Destiny Sew Atjon, Eline Douwes, Kaj 

Gorter, Sofie Willems, Beau Döbelman, Rojin 

Yüngül, Aastha Motiram Sharma, Nada 

Benhmidou, Rayhan Behiar, Romana Vonk, Pim 

de Beus, Marit Köhne, Roos Valk, Walter 

Bouma, Elif Bingöl, Chyca Heintzberger, Hokchui 

Man, Demi Alspeer, Raphaël Riahi, Sami Souirti, 

Ilias Souirti, Manon Middendorp, Gijs de Beus, 

Chiara Meijer, Annemijn van Hoek, Ben Wallis 

de Vries, Meike Greeve en Djulliano Adhien. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
 

mailto:info.haaglanden@dineaux.nl


Gantelnieuws 

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl   pagina 9 

 


