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Studiemiddag  

Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de 

school vrijdagmiddag 6 november in verband 

met een studiemiddag gesloten.   

De lessen van de groepen 1 t/m 4 eindigen deze 

dag om 12.15 uur; de groepen 5 t/m 8 gaan 

vrijdagmiddag tot 12.30 uur door.  ’s Middags 

zijn de kinderen dus vrij.  

 

 

 

 

Voorlichtingsavond VO   

Op maandagavond 16 november zijn de ouders 

van de groepen 8 om 19.30 uur in het lokaal 

van een van de groepen 8 welkom om een 

voorlichtingsavond over het voortgezet 

onderwijs bij te wonen.  De ouders zijn hier 

tijdens de informatieavond over geïnformeerd 

en ontvangen er nog een mail over. 

 

≈≈≈ 

 

Knutselavond Sintversiering 

Evenals andere jaren organiseert de Ouderraad 

ook dit jaar weer een knutselavond voor de 

sinterklaasversiering. Deze wordt op 

donderdagavond 12 november vanaf 19.00 uur 

op school gehouden. Vele handen maken licht 

werk! En… de koffie met lekkers staat klaar.  

Actie Sintvoorieder1  

Ook dit jaar organiseert de Ouderraad de actie 

Sintvoorieder1. Doel van deze actie is om voor 

4500 kinderen speelgoed in te zamelen. Hebt u 

net en compleet speelgoed over? Breng het 

dan:  

op woensdag 18 november 

om 08.30 uur of om 11.30 uur 

of 

op donderdag 19 november 

om 08.30 uur of om 15.00 uur 

bij de hoofdingang van de school. 

Namens de kinderen: bedankt! 

De ouderraad. 

 

Sinterklaasviering 

De meesters en juffen van “de 

Gantel” hebben vernomen, dat 

Sinterklaas en zijn Pieten op 4 

december langs zullen komen! 

 

Hier kijken we met z’n allen weer naar uit! Ook 

dit jaar is het weer spannend, hoe de Sint 

aankomt op onze school en hoeveel Pieten hij 

mee zal nemen. In verband met de 

sinterklaasviering van vrijdagmorgen 4  
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december trekken de kinderen van de groepen 

5 - 7 op 13 november lootjes. Daarbij is het de 

bedoeling dat de kinderen een cadeautje voor 

de getrokken medeleerling kopen en deze 

verpakken in een surprise en voorzien van een 

gedicht. De kinderen krijgen hierover nog een 

brief mee.  

- In de groepen 8 wordt de sinterklaasviering 

anders gevierd dan in de groepen 5 - 7. De 

leerkrachten informeren daar binnenkort de 

kinderen over.  

  

Om de aankomst van Sinterklaas soepel te laten 

verlopen is het belangrijk dat u van een paar 

punten op de hoogte bent. Hieronder zetten we 

het e.e.a. even op een rijtje. 

- De kinderen die op de fiets naar school 

komen, plaatsen op 4 december hun fiets 

gewoon in de rekken, achter op het plein. 

Fietsen van ouders graag vóór de school 

plaatsen (hoofdingang). Er zullen ouders van de 

ouderraad en leerkrachten staan om u en de 

kinderen hierop te wijzen.  

- Alle kinderen mogen verkleed als Sinterklaas 

of Zwarte Piet naar school toe komen!  

- Vanaf 8.20 uur staan alle leerkrachten in een 

aangegeven vak op het schoolplein. U kunt uw 

kind bij de eigen leerkracht op het schoolplein 

brengen.  

- Vindt u het zelf ook leuk om te blijven kijken? 

Dat kan! Natuurlijk niet tussen de kinderen, 

maar wel achter alle kinderen. Het is een feest 

voor de kinderen, dus zorgen we er met z’n 

allen voor dat zij vooraan staan en alles goed 

kunnen zien.  

- Jongere broertjes en zusjes die nog niet op 

school zitten, maar wel met hun ouders 

meekomen, blijven bij hun ouders staan. Het is 

dus niet de bedoeling dat zij tussen de 

leerlingen van de verschillende groepen staan.  

- Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit! Ook de 

groepen 1 t/m 4. ’s-Middags zijn alle kinderen 

vrij! 

 

 

 

 

Adviesgesprekken VO  

Op 14 oktober is in de ochtend bij alle kinderen 

uit de groepen 8 een NIO (Nederlandse 

Intelligentietest voor Onderwijsniveau) 

afgenomen. De resultaten worden uitgereikt 

zodat deze bekend zijn. 

De uitkomst van dit onderzoek telt mee bij de 

totstandkoming van het advies voor het 

voortgezet onderwijs, dat wordt besproken 

door de directie, de IB en groepsleerkrachten. 

Hier wordt ook het leerlingvolgsysteem van 

CITO voor gebruikt, het werk in de klas, de 

observaties van de leerkrachten en de 

werkhouding, inzet en concentratie van de 

leerling. 

De ouders van de groepen 8 worden op 7 en 9 

december uitgenodigd om de vorderingen van 

hun kind en het advies voor het Voortgezet 

Onderwijs te bespreken. Deze gesprekken 
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duren een kwartier. Een uitnodiging voor deze 

gesprekken volgt eind november.  

 

 

 

Halloween  

Toen ik van ouders de vraag kreeg of de 

kinderen in verband met Halloween vandaag 

verkleed naar school mochten komen, gaf ik als 

antwoord dat we dit feest niet in 

overeenstemming vinden met de Christelijke 

identiteit van de school.   

Omdat ik mij kan voorstellen dat dit standpunt 

vragen oproept, licht ik in dit Gantelnieuws ons 

standpunt graag kort toe.  

Halloween is een feest dat de laatste jaren 

steeds meer wordt gevierd en in plaats van Sint 

Maarten lijkt te komen. Halloween heeft 

stevige wortels in het heidendom en de 

hekserij. Het begon vroeger als het 

Druïdenfestival van Samhain bij de Kelten.   

Later werd Halloween overgenomen door de 

Romeinen (Pomona) en daarna door de 

Christenen (Allerheiligen & Allerzielen). De 

Romeinen en de Christenen hebben het feest 

beide naar hun eigen ideeën aangepast.  

  

In de Bijbel wordt niet specifiek over Halloween 

geschreven, maar enkele Bijbelse principes zijn 

er wel op van toepassing. De Bijbel is er in ieder 

geval duidelijk over dat occulte praktijken,   

toverij en hekserij verboden zijn en schadelijk 

voor de mensen zijn.    

Naast dit Christelijke principe vinden we ook 

dat we voorzichtig moeten zijn met dit feest 

omdat angst en dood er belangrijke onderdelen 

van zijn. 

 

 

 

Pannenkoeken bij BOEI90 

Zaterdag 31 oktober is het weer Halloween. 

Voor ouders en kinderen die  niet houden van 

dit griezelige feest en geen Halloween 

vieren bieden wij ook dit jaar weer een 

alternatief: Het pannenkoekenfeest!!  

We eten gezellig met elkaar, er is een spel, een 

poppenkast en natuurlijk krijgen de kinderen 

weer een eigen zakje snoep mee!! 

Locatie: BOEI 90, Treslonglaan 90. 

Tijd: Vanaf 17.45 tot ongeveer 19.15. 

NEEM WEL JE EIGEN PANNENKOEKEN MEE. 

(Voor de rest wordt gezorgd.)  

Hartelijke groet namens alle 

kindermedewerkers van BOEI 90, 

Annemarie ten Brinke 

≈≈≈ 

Sint Maarten  
Doe jij ook weer mee dit jaar? Op 8 november 

om 17.30 uur verzamelen we in de St. Jan om 

naar het verhaal van Sint Maarten te luisteren. 

Daarna lopen we met zijn allen naar de 

Jozefschool in Wateringen. Neem je je lampion 

mee? 
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Hulp gezocht 

Voor de kerstviering in de kerk zijn we op zoek 

naar een paar pallets die we mogen verven". 

Wie kan ons helpen? Opgeven mag bij juf 

Cynthia. 

 

 

 

Eerste Heilige Communie, 24 april 

2016 

Op zondag 24 april zal in de St. Jan de Doper de 

Eerste Heilige Communieviering plaatsvinden 

voor kinderen uit Wateringen en Wateringse 

Veld. Kinderen uit groep 4 waarvan bij de 

parochieadministratie bekend is dat ze gedoopt 

zijn, krijgen hierover thuis bericht. Ook zal op 

de verschillende scholen nog een brief worden 

uitgedeeld. Maar ook andere kinderen mogen 

natuurlijk mee doen. Heeft u of kent u een kind 

in groep 4 dat dit jaar de Eerste Heilige 

Communie wil doen, dan kan contact worden 

opgenomen met het parochiesecretariaat. Ook 

kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunnen zich 

opgeven. Zij worden dan gedurende het 

voorbereidingsproject gedoopt. 

De eerste ouderavond over de Eerste Heilige 

Communie zal zijn op dinsdag 10  november 

om 20.00 uur in het parochiehuis. Ook wanneer 

u nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten 

meedoen, bent u van harte welkom. Wilt u deze 

datum alvast in de agenda noteren?            

We staan die avond stil bij de vraag waarom u 

uw kind de Eerste Heilige Communie laat doen, 

en U krijgt die avond informatie over het 

project, de voorbereidingsbijeenkomsten voor 

de kinderen, de ouderavonden en de vieringen 

gedurende het traject. 

 

 

 

 
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.  

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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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 november  weer 

inleveren bij Rita van Venetië of Cynthia 

Treebusch van de administratie. 

 

Verjaardagen  

In november zijn jarig:  

Hugo Stuivenwold, Julian 

Vedder, Elin de Wit, Ties Hillebrand, Tasneem 

Odeh, Jayden Schotvanger, Jim Renckens, Jay 

Pels, Floris de Vos, Liv van Braam, Lisa Korten, 

Olivia Denash, Nick Goedhart, Jiya Sheombar 

Sing, Nick Heidt, Niilo Janse, Quin Voogt, Vera 

van Spronsen, Jack Kerr, Nazeena Kariem, 

Jayda Partapsing, Kathy van Zomeren, Bram 

Haaksman, Simone Bol, Daniel Schouten, Bram 

van Eijndhoven, Elano Calmero, Amber Edoo, 

Dennis Klopmeijer, Casper Maranus, Loïs 

Zwalve, Santosha van Maurik, Thomas Holtzer, 

Twan Marquering, Amber Omar, Urjeezjely 

Curiel, Maissa Tahiri, Carmelle Riahi, Jadey 

Zwalve en Ruben Bos 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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