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Splitsing van De Gantel
Zoals u weet is onze school sinds mei 2011 in
twee aparte schoolgebouwen gehuisvest en
bestaat De Gantel sindsdien uit ‘De Mijlpaal’ en
‘De Waterlelie’. Op de website van De Gantel
(www.degantel.nl) was informatie over de
beide locaties terug te vinden. Vanaf deze week
heeft iedere locatie een eigen website. De
informatie van ‘De Mijlpaal’ is terug te vinden
onder www.degantel.nl en de informatie over
De Waterlelie onder www.cbsdewaterlelie.nl.
Deze verandering hangt samen met een
formele splitsing van de school in ‘CBS De
Gantel’ en ‘CBS De Waterlelie’ die met ingang
van 1 januari 2015 heeft plaatsgevonden. In

In verband hiermee is een evaluatie-onderzoek

verband hiermee spreken we voor de school

gedaan waarin de vraag centraal stond of de

aan de Laan van Wateringse Veld 925 niet meer

splitsing van de Gantel in twee scholen een

over ‘De Mijlpaal’, maar wordt alleen nog de

goede stap was. De conclusie was dat het

(oorspronkelijke) naam CBS De Gantel gebruikt.

logisch was om de twee locaties ‘administratief’

CBS De Gantel en CBS De Waterlelie startten

te splitsen. Voor de teambinding, de sfeer en de

mei 2011 als twee scholen met ongeveer

onderwijskwaliteit was het beter om als

dezelfde voorzieningen, onderwijsconcepten en

afzonderlijke, niet te grote, teams verder te

omvang (17 groepen). Beide locaties konden

gaan.

zich door hun omvang en expertise ontwikkelen

In overleg met het schoolbestuur en de

tot

eigen

Medezeggenschapsraad is uiteindelijk besloten

onderwijsconcept. Samenwerking tussen beide

om De Gantel met ingang van 1 januari 2015 te

locaties werd steeds minder nodig en gewenst

‘administratief’ te splitsen in twee scholen die

en vond alleen nog op directieniveau plaats.

onder

twee

scholen

met

een

de

verantwoordelijkheid

directeur

mogen

van

uitgroeien

één
tot

‘resultaatgerichte scholen met een eigen
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beleid’. Deze ‘administratieve’ splitsing houdt in

school aangegeven waaraan gewerkt gaat

dat De Gantel als een organisatie wordt gezien

worden.

met twee scholen die met eigen financiële
middelen hun eigen beleid maken. Dit onder
leiding van één directeur die voor de beide
scholen verantwoordelijk is en per school een

BZT show!

locatie-leider die verantwoordelijk is voor het

Vrijdagmiddag 23 januari zijn de groepen 7 naar

beleid en de gang van zaken op de school zelf.

de BZT show geweest. De bus stond al vroeg

Omdat de weg naar de verzelfstandiging van de

klaar en er was zelfs nog plek over. De ouders

beide locaties heel geleidelijk gaat, merken de

die bij de Gantel klaarstonden om met de auto

leerlingen, ouders en ook de leerkrachten niet

achter ons aan te rijden konden dus alsnog in

zoveel van de verandering die per 1 januari

de bus stappen. Onderweg was het al erg

2015 plaatsvond. Een zichtbaar effect is dat de

gezellig,

website nu is gesplitst en al lange tijd hebben
beide scholen hun eigen Gantelnieuws.

iedereen

had

er

veel

zin

in.

Aangekomen in Hilversum bij de studio
moesten wij ons eerst melden en een

Aan het begin van dit schooljaar hebben beide

naamsticker halen. Daarna nog een half uurtje

teams een visie ontwikkeld voor het onderwijs

wachten en de kinderen mochten naar binnen.

voor de komende vier schooljaren. Deze sluit

De ouders en de juffen en meester moesten in

aan op de werkwijze zoals die nu op beide
scholen wordt gehanteerd en geeft richting aan

de patio blijven. De opnames waren erg leuk en
de meeste kinderen duidelijk in beeld. In aantal

de vernieuwingen waaraan de komende jaren

kinderen hebben zelfs mee kunnen doen aan de

zal worden gewerkt. Voor een gedeelte hebben

spelletjes. Willen jullie zien hoe leuk het was?

de scholen dezelfde plannen en voor een

Zaterdag 31 januari wordt het uitgezonden,

gedeelte verschillen de plannen van elkaar en

allemaal kijken dus.

ontstaat daarmee steeds meer een eigen
gezicht van de school.
Met ingang van 1 augustus 2015 worden deze
plannen van CBS De Gantel en CBS De
Waterlelie in een eigen schoolplan verwoord.
Dit schoolplan is een soort spoorboekje voor de
inrichting van het onderwijs voor de komende
jaren. De visie van waaruit gewerkt blijft/gaat
worden staat erin opgenomen en ook is per
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Spaarproject voor Mappa Mondo
De afgelopen tijd hebben alle kinderen klusjes
gedaan voor ons goede doel: Mappa Mondo. En
dan speciaal voor een speciale behandeling
voor 2 kinderen die in het Mappa Mondo-huis
wonen. Er is heel hard gewerkt door iedereen
en daarom hebben we maar liefst 550 euro
opgehaald!

Op woensdag 21 januari was het zover: De drie
kinderen van de school die het meeste geld
hadden verdiend mochten mee met juf Andrea
en juf Nelly om het geld in de vorm van een

Groep 8 bezoekt het VO

cheque te overhandigen. Dit waren Stijn (6b),

Afgelopen week zijn de leerlingen uit de

Meike (5a) en Myrthe (4b). Om 11 uur waren

groepen 8A en 8B al een kijkje gaan nemen bij

we

en we werden enthousiast

twee scholen voor voortgezet onderwijs.

ontvangen door Fiene, een van de twee

Maandag gingen de leerlingen naar de drie

kinderen waarvoor we hebben gespaard, en

vestigingen van het Stanislas College; Het

haar begeleidster. We kregen wat drinken en

Westplantsoen voor HAVO/VWO, Reinier de

een snoepje, én een rondleiding door het

Graafpad voor TL/HAVO en Krakeelpolderweg

Mappa-Mondo- huis. Dat was erg leuk. We

voor Kader en Beroepsgerichte Leerweg. De

hebben Fiene's slaapkamer ook mogen bekijken

leerlingen vonden het erg leuk alvast een kijkje

en de leukste ruimte vond iedereen de

te nemen op de scholen.

snoezelkamer! Zo'n kamer willen wij op school

Op dinsdag werd het ISW bezocht. De vestiging

ook wel. Het is een kamer met een waterbed

Hoogeland voor HAVO/VWO, de vestiging

waar je lekker op kunt liggen, met rustige

Ireneplantsoen voor Kader/TL/ Havo en de

muziek en zachte, bewegende lichtjes. Wij

vestiging

mochten het uitproberen en het was heerlijk.

Beroepsgerichte

Om ongeveer 12 uur gingen we weer terug naar

andere tekenles, gymles en geschiedenisles

school nadat de cheque was overhandigd. Ze

gegeven.

waren er superblij mee. Het was een erg leuk

De komende weekeinden zijn er veel open

bezoekje.

dagen van middelbare scholen en overal is wel

welkom

Lage

Woerd
Leerweg.

voor
Er

Kader

en

werd onder

iets leuks te doen. Sommige leerlingen weten al
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waar ze naar toe willen, anderen kijken nog

projectweek van woensdag 11 tot en met

goed om zich heen.

woensdag 18 februari.
CBS de Gantel verandert dan tijdelijk in een
≈≈≈

laboratorium, het zogeheten Gantel-lab. In elk

Margedagen

lokaal zal een ander thema uitgestald worden in

Zoals in de schoolgids staat vermeld, zijn vrijdag

de vorm van proefjes. De kinderen komen in de

30 januari en maandag 2 februari margedagen

projectweek in elk lokaal om met elk thema in

en zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op

aanraking te zijn geweest.

deze dagen vrij.
De groepen 1-2 werken elke dag van de
projectweek in hun eigen lokaal aan
verschillende thema’s.
De groepen 3-4-5 werken net als de groepen 67-8 in een circuitvorm. Elke groep gaat in 6

Voorjaarsvakantie
In verband met de voorjaarsvakantie van 23
t/m 27 februari is de school gesloten.

dagdelen van ongeveer 1 ½ uur in elk lokaal een
dagdeel proefjes doen.
Woensdagochtend 11 februari verwachten we
de kinderen in hun eigen lokaal. Al snel zullen
we met alle groepen gezamenlijk beginnen in
de gymzaal en aldaar een introductie krijgen
van een aantal professoren van het tijdelijk

10-minutengesprekken groep 1-2

benoemde Gantel-lab.

Op dinsdag 3 en donderdag 5 februari staan

Aan de hand van werkboekjes zullen alle

voor de ouders van de groepen 1-2 10-

kinderen proefjes kunnen gaan doen en vragen

minutengesprekken gepland. De ouders hebben

kunnen beantwoorden gerelateerd aan die

hier inmiddels bericht over ontvangen.

proefjes. Het gaat bij de vragen veelal om
voorspellingen en ervaringen.

≈≈≈

Project

De groepen 1-2 zullen de proefjes doen tijdens

Er staat een heel stimulerende, leerzame,

de

afwisselende

ontploffingen,

lesprogramma.

en

Hieronder

week

kleurveranderingen,

vol
illusies

lopende

borsteltjes op de agenda, en wel tijdens de

werkles,

volgt

een

in

hun

overzicht

eigen

om

dagindeling van uw kind(eren )in de groepen
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3 t/m 8 helder te maken.

Bij de deur van het lokaal van uw kind zult u

11 februari : 8.35 uur gezamenlijke intro in

misschien een intekenformulier zien. Sommige

gymzaal, maar 8.30 uur gewoon in eigen lokaal

proefjes

11 februari: 10.30-12.00 uur proefjes in ander

begeleiding, en daar vragen we graag uw hulp

lokaal.

voor. U mag het natuurlijk ook meteen per mail

12,13,16,17 februari: 13.15-14.45 uur proefjes

bij de leerkracht aangeven als u één of

in ander lokaal.

meerdere dagdelen beschikbaar bent. U bent

18 februari : 10.30-12.00 uur proefjes in eigen

dan ook meteen getuige van de vele proefjes in

lokaal.

het Gantellab.

De schooltijden blijven hetzelfde; in de ochtend

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben

volgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het

geïnformeerd over de projectweek van 2015,

gewone lesprogramma, behalve dus die twee

en laat u verrassen door de nieuwe weetjes

woensdagen.

waar uw kind mee thuis zal komen. Kranten,

De groepen 1-2 zullen de afsluiting de laatste

rietjes, water, zeep, bakpoeder, broodrooster,

woensdag laten plaatsvinden door ouders uit te

berg het allemaal maar op, want niets is meer

nodigen tijdens het tijdstip van de werkles. De

veilig voor de kinderhandjes die daar nu allerlei

kleuters demonstreren dan de proefjes. Vindt u

trucs mee weten te doen…

het leuk om dit te zien, dan bent u van harte

Namens de commissie,

vragen

namelijk

om

iets

meer

welkom. Het tijdstip van de ‘demonstratie’ kunt
u

vinden

op

het

prikbord

naast

het

groepslokaal.
De groepen 3-4-5 en groepen 6-7-8 nodigen bij
, ook thuis

deze ook de ouders uit om de laatste woensdag
tussen 10.30 en 12.00 uur te komen kijken waar
hun laborantje in spe zo enthousiast mee bezig

Museumles voor groep 5A

is. Zie dat als een soort inloop-“uur”.

Op woensdag 18 februari a.s. staat om 08.30
uur voor de kinderen van groep 5A de bus klaar

Mocht u kinderen in meerdere groepen

om hen naar het gemeentemuseum te brengen.

hebben, dan maakt dat laatste het wellicht

Daar volgen zij de les 'Wonderspul'.

mogelijk

om

al

uw

kinderen

in

hun

laboratorium te kunnen zien.
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Poppentheater voor groepen 4 en 5

voorjaar. Laat het niet zover komen. Dank voor

Op woensdag 11 maart brengen de groepen 4

uw bijdrage.

en 5 een bezoek aan Koomans poppentheater.

Met dit Gantelnieuws ontvangt u het financieel

De leerlingen en leerkrachten worden met de

jaaroverzicht 2013-2014 van de ouderraad en

bus naar het theater gebracht. Na de

de begroting voor dit schooljaar.

voorstelling zal de bus ook weer voor vervoer
naar school zorgen.

Betaling wisselcontract overblijven
Ouders die een wisselcontract voor het

Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar ontving u een
ouderbrief

met

het

verzoek

om

de

overblijven

hebben,

hebben

hier

op

8

december een rekening voor gekregen. Willen

ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen.

de ouders die deze rekening nog niet hebben

Tot nu toe is een bedrag van € 15.471,16

betaald dit direct doen?

ontvangen. Fijn dat bijna 50% van de ouders

De rekening voor de 3e termijn moet voor 1

heeft betaald!

maart zijn betaald.

Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet
≈≈≈

hebben betaald, vragen wij dit zo spoedig
mogelijk te doen!

Meiden voetbaltoernooi

De bedragen zijn € 75,00 (1e kind), € 55,00 (2e

Op woensdag 25 februari 2015 is het weer

kind) en € 35,00 (3e kind) en kunnen onder

zover. Vv SVH/Celeritas organiseert dan het

vermelding van de naam en de groep van het

jaarlijks terugkomende meiden

kind worden overgemaakt op bankrekening

voetbaltoernooi. Ook dit jaar is het voor de

NL92.ABNA.0588.4008.07 t.n.v. OR de Gantel te

meiden van de groepen 5 t/m 8.

Den Haag.

Dit jaar zijn er niet alleen prijzen voor het beste

Net als vorig schooljaar is in gezamenlijk overleg

team, maar ook voor het orgineelste team. Het

met de schooldirectie en MR afgesproken, dat

team met de mooist yell, het gaafste tenue of

indien de ouderbijdrage niet wordt ontvangen

een heel mooi spandoek kan ook in de prijzen

er een extra bijdrage in rekening zal worden

vallen.

gebracht voor het komende schoolreisje dit

De teams moeten zich wel van tevoren
inschrijven door middel van een
inschrijfformulier dat in de groepen is
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uitgedeeld. En de teams MOETEN een
coach/leider hebben voor op de dag.
Alle informatie over het toernooi staat op de
flyer die uw dochter heeft meegekregen. Ik
hoop u samen met uw dochter te mogen
verwelkomen op het vv SVH/Celeritas meiden
voetbaltoernooi op woensdag 25 februari a.s.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
G_tim@live.nl. (Na de G een laag streepje!)

Verjaardagen
In februari zijn jarig: Rafael Kaldenbach,
Phaleesha Warning, Teddy van der Linden,
Noah Stolk, Marijn Marcoen, Kerem Karadogan,
Dante Delfos, Bart Vos, Dianne Pureveen, Lars
van der Zwan, Loan Lo-Ning-Hing, Zoë Trieling,
Marijn Pureveen, Kay Arkes, Carlijn Snoeks,
Sven Nieuwenburg, Grace Dijkstra, Mohamed
Bouhachlaf, Beau Felicia, Oumnia El Assili,
Vanshika Chotoe, Wouter Groote, Dina Bachir,
Esha

Kallan,

Souhail

Benhmidou,

Aaryan

Motiram Sharma, Teddie Doomen, Nikke van
den Burg, Mikail de Winter, Ruby Jutte, Zoë
Niemeijer, Santyn Bakker, Lucas Ammerlaan,
Jimmy Dijkman en Sweder Bernoski.
Allen van harte gefeliciteerd!
Met vriendelijke groeten,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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