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Zij zullen daar luisteren naar het Paasverhaal.

We wensen alle kinderen een prettige viering

Paasviering

toe!

Donderdag 2 april vieren we op school het
Paasfeest.

Groep 8A naar het Museon

Bij deze viering hoort natuurlijk een lekker en

Woensdag 15 april zijn de kinderen van groep

gezond paasontbijt.

8A in het Museon te gast voor de les 'Kind in

Het is de bedoeling dat elke ouder voor de klas

oorlog'. De les begint om 10.45 uur en duurt tot

(of voor een groepje) iets maakt of iets koopt.

12.00 uur. Daardoor zijn de kinderen ongeveer

Vanaf woensdag hangt er een intekenlijst met

om 12.30 uur terug bij school.

suggesties op het prikbord, waar u iets kunt
aankruisen. (o.a. bordjes, servetten, broodjes,
drinken, eitjes, enz.)
De leerkracht zal zorgen dat op donderdag 2
april, wanneer het ontbijt plaats vindt, de tafels
gezellig gedekt zijn.
Diezelfde ochtend zal in de groepen 1/2 de
paasviering in de eigen klas plaatsvinden,
waarbij het paas verhaal verteld wordt en de
bijbehorende liedjes worden gezongen. De

Groepen 4 naar het Museon
Dinsdag 28 april zijn de kinderen van groep 4B
van juf Noor om 10.45 uur in het Museon te
gast voor de les ‘De kindertijd van opa en oma’.
Omdat de les 75 minuten duurt, zijn de kinderen
pas tegen 12.30 uur op school terug en blijven
zij verplicht (gratis) over.

leerlingen krijgen van te voren de liturgie mee
naar huis, op deze manier kan er thuis geoefend
worden.

Donderdag 30 april zijn de kinderen van groep
4A van juf Heidi en Evelijn om 09.15 uur in het
Museon te gast voor dezelfde les als groep 4B.

Groep 3 t/m 6 viert Pasen gezamenlijk in de
gymzaal.
Groep 7 en 8 gaan voor de Paasviering naar de
Hervormde Kerk in Wateringen.

De bus vertrekt al om rond 08.30 uur en de
groep is aan het eind van de ochtend weer op
tijd op school terug.

Gantelnieuws

(ormijlpaal@degantel.nl) aan de Ouderraad of
benader een OR-lid of kom naar één van onze
vergaderingen.

Schoolfotograaf
Op

vrijdagmorgen

5

juni

komt

de

schoolfotograaf voor het maken van inidividuele
en groepsfoto's van de groepen 1-2.

Vergadering Ouderraad
Wij vergaderen ongeveer 1x per maand op een
dinsdag om 20.15 uur in de personeelskamer
van de Mijlpaal. Het is leuk om in de Ouderraad

Nieuws van de ouderraad

te zitten! Naast het kunnen bijdragen aan een
gezellige school heeft een ouderraadslid goede

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

contacten met de overige ouders en krijg je
achtergrondinformatie over het beleid van de
school. Zo blijf je goed op de hoogte van alle
activiteiten die georganiseerd worden. Als ORGantelmarkt

lid heb je ook zitting in één (of soms meer)

Op woensdagmiddag 17 juni wordt door de

commissie(s). In het vervolg zullen wij u

Ouderraad in samenwerking met 2Samen een

regelmatig via het Gantelnieuws op de hoogte

Gantelmarkt georganiseerd.

houden van de punten die besproken worden in

In het vorige Gantelnieuws en op de website van

onze vergaderingen en die voor u interessant

de Gantel is hierover meer informatie te vinden

kunnen zijn.

Op 3 juni start de verkoop van de marktplaatsen
(5 euro per plek). Eind mei volgt meer informatie

Ideeënbus Ouderraad

over de markt. Ga alvast nadenken over wat jij

In de hal van de school hangt naast het grote

allemaal wilt gaan verkopen en start met het

prikbord

maken van al jouw eigen creaties!

directiekamers)

(tegenover
een

gang
ideeënbus

van
van

de
de

Ouderrraad. Heeft u een leuk idee, een
Wie is de vertegenwoordiger van uw groep in

opmerking, compliment, verbeterpunt of wat u

de Ouderraad?

dan ook kwijt wilt aan de ouderraad dan kan dit

Bij alle klassen hang een bordje met de naam van

via deze bus. Natuurlijk kan een mail sturen naar

de ouder die namens uw groep in de Ouderraad

ormijlpaal@degantel.nl ook altijd. We zijn er

zit. Helaas hebben nog niet alle klassen een

namens alle ouders van de school en daarom

vertegenwoordiger. Heeft u interesse om deel te

willen we graag uw mening horen!!

nemen aan de Ouderraad? Stuur dan een e-mail
Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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Activiteiten Ouderraad - Onvergetelijke

Op dit moment staat de teller op €17.918,50.

ervaring voor de kinderen
Samen met de leerkrachten organiseren wij tal

Leuk om te weten (uit de vergadering van de

van

OR):

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?
Schroom niet en meld u direct aan via
ormijlpaal@degantel.nl.

Ouderbijdrage
Uit de enquête van vorig jaar is een veel
genoemd punt de hoogte van de ouderbijdrage.
Ook binnen de OR blijft dit punt altijd een punt

Door de Knutsel/versiercommissie zal de
school binnenkort in lentesfeer worden
gebracht.
De Ouderraad heeft een nieuwe commissie
samengesteld: de commissie
ouderbijdrage/begroting. Deze commissie
buigt zich over de hoogte, besteding en
inning van de ouderbijdrage. Als u het leuk
vindt hierover mee te denken kunt u zich
aanmelden via ons e-mailadres
(ormijlpaal@degantel.nl)
Klassenouder: het aantal aanmeldingen was
helaas teleurstellend en het is niet gelukt
om voor iedere klas een klassenouder te
regelen. Dit schooljaar zal dus niet gewerkt
gaan worden met klassenouders. Tijdens de
informatieavond volgend schooljaar zal per
groep geïnventariseerd worden welke
ouder belangstelling heeft om klassenouder
te worden.

Agenda Ouderraad (zet het in de agenda!)
•
•
•

De Gantelmarkt op 17 juni 2015
Avondvierdaagse : 1 t/m 4 juni 2015
Vergaderdata Ouderraad: 14 april 2015
(20.15 uur) en 16 juni 2015 (20.15 uur)

van zorg. Zonder deze bijdrage kunnen we als
Ouderraad namelijk niet bestaan en dus niet die
dingen doen op school die zo waardevol zijn
voor onze kinderen naast het reguliere
onderwijs dat zij krijgen. Om deze reden is er een
nieuwe commissie binnen de Ouderraad samen
gesteld die gaat onderzoeken op welke manier
we anders hiermee zouden kunnen omgaan. Zij
kijken naar de hoogte, besteding en inning van
deze bijdrage!

Uitnodiging verjaardagsfeestje
Binnen de school is gesproken over het in de klas
uitdelen

van

uitnodigingen

voor

een

verjaardagsfeestje.
Aanleiding hiervoor was het verzoek van een van
de ouders om dit voortaan niet meer te doen. De
ouder vroeg dit om teleurstelling bij kinderen die

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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niet voor een feestje worden uitgenodigd te
voorkomen.
Hoewel we begrip voor het verzoek van de ouder
hadden,

wilden

wij

het

uitdelen

van

uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje in de

Badmintonnen met SportsWaVe

groep niet verbieden.

De afgelopen weken heeft trainer Dave van

Wel vonden wij het belangrijk om dit probleem

badmintonvereniging DKC aan de kinderen van

via het Gantelnieuws onder de aandacht van de

de groepen 3, 4 en 5 badmintontraining

ouders te brengen en hen te verzoeken om

gegeven. Dit is georganiseerd vanuit

uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes voortaan

SportsWaVe, waarvan u misschien al eerder

niet meer via school te verspreiden, maar dat

heeft gehoord. De kinderen leren de eerste

anders (per mail/post/in de brievenbus) te doen.

beginselen van badminton en spelen ook al een

Daarmee verbieden we het uitdelen van

echt wedstrijdje.

uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje in de
klas dus niet, maar doen we net als bij de oproep

Wanneer uw zoon of dochter enthousiast is

voor gezonde traktaties een beroep op het

over de badmintonles op school, dan is er de

gezonde verstand van ouders.

mogelijkheid mee te doen met een cursus van 4
trainingen buiten schooltijd. En wat is er nu
leuker dan een nieuwe sport uitproberen samen
met je vriendjes, vriendinnetjes en

Foutparkeerders

klasgenootjes!?

Via een buurtbewoonster werden we verzocht
weer eens aandacht te besteden aan het foutief
parkeren op de Treslonglaan en het
Luchtenburgplein. Ouders parkeren hun auto's
op de stoep en maken daarbij de verkeersituatie

De trainingen worden gegeven in sporthal
Hogeveld, Panamaplein 30 op zaterdag van
10.00 -10.30 uur. De trainingen zijn op 21 en 28
maart en op 4 en 11 april. Deelname is gratis.

voor kinderen onveilig. Bovendien ondervinden
de buurtbewoners er veel hinder van.
We verzoeken ouders dringend hun auto's
uitsluitend op daartoe bestemde plaatsen te
parkeren.
Bij aanhoudend foutief parkeergedrag zullen we
de wijkagent inschakelen.

Wilt u uw zoon of dochter opgeven voor de
kennismakingscursus dan kan dat via
www.sportswave.nl of door een email te sturen
naar aafkebuitelaar@gmail.com. Vermeld dan in
de email de naam van uw zoon of dochter,
zijn/haar leeftijd, naar welke sport de voorkeur

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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uitgaat, op welke school hij/zij zit en uw
telefoonnummer. Heeft u vragen dan kunt u
deze sturen naar boven genoemd emailadres.

SportsWaVe streeft er naar kinderen in
Wateringse Veld op een eenvoudige manier met
diverse sporten te laten kennis maken, zodat zij
bewust kunnen kiezen voor een sport die zij
echt leuk vinden.

Verjaardagen
Allen van harte gefeliciteerd!
Sana Khadjé, Pascal van der
Zwart, Maria ten Brinke, Daniel
Hailemariam, Timothy Doelkarim, Jimmy Yang,
Noa Roodbol, Dominique Bongers, Aymane
Bouhalhoul, Rishi Sardjoe, Eunice Winklaar,
Chimène Netten, Femke Jansen, Tom Valk,
Daniël Bender, Reina Adli, Casey Liem, Charlie
Fuschillo, Dina Aouled-Lahcen, Gwyneth de
Bondt, Addis Weyneshet, Jesse Hartman, Bente
van Elst, Viktor Maat, Daan Verwoerd, Sophie
Timmermans, Joy Reijsbergen, Dilana Amin,
Dani van der Lind, Isabelle Blok, Christina Abebe
Workie en Hoda Bouzlmad.

Met vriendelijke groeten,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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