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De Gantel 25 jaar    
Het eind van de maand september wordt met een groot feest voor alle kinderen, personeel, 

Ouderraad en Medezeggenschapsraad afgesloten. Op donderdag 29 en vrijdag 30 september vieren 

we namelijk dat De Gantel 25 jaar bestaat!  

Op donderdag gaan we onder andere creatieve workshops doen zoals dansen en zelf verf maken. 

Ook gaan we bijvoorbeeld met een 3D printer pen tekenen en met virtual reality aan de slag! En er 

gaat nog veel meer gebeuren! 

Alle kinderen blijven verplicht en gratis over deze donderdag. Naast het eten voor het 10 uurtje is het 

belangrijk dat de kinderen ook een trommel met eten en drinken voor de overblijf meenemen.  

Vrijdag staat in het teken van het thema GOUD! Alle kinderen en leerkrachten mogen 

verkleed in het goud naar school toe komen. Ze mogen ook een gouden accessoire meenemen of 

bijvoorbeeld een goeden sjaal, blouse of hoedje dragen. 

Ook deze dag blijven de kinderen verplicht en gratis over. Het eten bij de overblijf wordt deze dag 

verzorgd en hoeft dus niet meegenomen worden. We gaan deze dag gezellige activiteiten doen zoals 

een disco en film kijken.  

Ouders met kinderen die allergisch zijn voor patat, popcorn en bepaalde soorten drinken, wordt 

verzocht om dit aan de eigen leerkracht door te geven, zodat we er rekening mee kunnen houden. 

 

Ook u heeft de mogelijk om vrijdagmiddag een kijkje te nemen in de school. U bent vanaf 14.15 uur 

welkom voor een feestelijke borrel in de gymzaal en vanaf 14.45 uur in de klassen.  

De groepsleerkrachten informeren waar dat nodig is via social schools specifieke punten voor hun 

groep. 

We hebben er veel zin in en gaan er feestelijke dagen van maken!  
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De Gantel van 1997-2022 

 

 

 

Dit jaar bestaat de school 25 jaar en vieren wij dit met een groot feest. Daar waar nu een bloeiende 

school staat met ruim 450 leerlingen, begonnen we na de zomervakantie van 1997 met slechts 4 

leerlingen, meester Reinhold Siekman als directeur, juf Annemiek van 

der Mark en juf Margot Vogelaar als leerkrachten voor de onder- en 

bovenbouw en juf Lenie Louwersheimer als administratieve kracht. 

De school is genoemd naar een riviertje dat tussen de Noordweg en het 

Oosteinde stroomde. Deze wegen waren de oude bedijkingen. Ze waren 

ongeveer een halve meter hoog en bedoeld om het kabbelende water 

van de Gantel bij vloed tegen te houden. De Gantel was een 

getijdenrivier die met eb en vloed leeg, respectievelijk vol stroomde. Het 

omringende land was Biesbosachtig. 

Op de eerste schooldag in 

augustus 1997 kwamen 

vier kinderen het noodgebouwtje aan het Oosteinde 

binnen. Na een toespraak van wethouder Van Kampen 

en bestuursvoorzitter Kerkhof kon de school echt van 

start. 

Het team van De Gantel moest echt alles opbouwen. 

Nieuwe methodes werden gekozen, een nieuw rapport 

werd gemaakt, het schoollogo werd bedacht en de 

eerste versie van de schoolgids werd aan de ouders 

meegegeven. 

Om het noodgebouwtje heen vorderde de bouw van de wijk en reden vrachtwagens af en aan. Het 

gebouwtje stond als een soort oase in een drukte van bouwactiviteiten. 

In februari 1998 presenteerde architect Kloet de definitieve versie van het nieuw te bouwen 

schoolgebouw voor De Gantel. Een gebouw met twee bouwlagen met 17 lokalen en een gymzaal en 

speellokaal op de eerste verdieping. 
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Omdat het aantal kinderen voor de noodlocatie aan het 

Oosteinde te groot werd, werd de gemeente om aanvullende 

huisvesting gevraagd. In augustus 1998 werden 2 van de 4 

groepen leerlingen geplaatst in een oud schoolgebouw in het 

Julialaantje in Wateringen. De school groeide naar een aantal 

van 98 leerlingen. 

 

In september 1998 startte de bouw van de nieuwe 

school aan de Laan van Wateringseveld. Omdat het 

aantal leerlingen bleef groeien, moest de gemeente 

opnieuw voor extra huisvesting zorgen. In maart 1999 

werden de schoolwoningen opgeleverd en kreeg De 

Gantel de beschikking over 4 van de 11 lokalen. In de 

andere lokalen zaten groepen van De Vijver en De 

Fontein. Hiermee werd de noodlocatie aan het 

Oosteinde verlaten. 

Het aantal leerlingen groeide door tot 220. In augustus 1999 

had De Gantel 3 groepen 1-2 en een groep 3 in de 

schoolwoningen aan het Luchtenburgplein. De groepen 4, 5 

en 7-8 waren in het oude gebouw aan het Julialaantje 

gehuisvest en groep 6 zat in een lokaal van het kerkgebouw 

van de Nederlands Hervormde kerk in Wateringen.  

Tot slot zaten meester Reinhold Siekman en Lenie Louwersheimer in een bouwkeet op de ventweg 

voor de school. Zo waren kinderen en personeel van De Gantel verspreid over maar liefst vier locaties. 

Eind oktober 1999 was de bouw van het hoofdgebouw klaar en op 28 en 29 oktober vond de verhuizing 

plaats. Op 24 november 1999 werd de school feestelijk geopend door burgemeester Deetman. 

Toen basisschool De Fontein en basisschool De Vijver uit de schoolwoningen vertrokken, kreeg De 

Gantel de beschikking over alle lokalen van de schoolwoningen. Omdat de tuinen van de huizen aan 

het Luchtenburgplein als schoolplein werden gebruikt, was het plein toen veel groter dan nu. 

De schoolwoningen mochten voor een periode van tien jaar worden gebruikt. Omdat de school ook 

na deze periode nog veel extra lokalen nodig had, besloot de gemeente tot de bouw van een nieuw 

schoolgebouw in de Wateringse Binnentuinen te Den Haag. Dat werd De Waterlelie. 

Na de meivakantie van 2011 opende basisschool De 

Gantel haar tweede locatie aan het Laantje van Salland 32 

in Den Haag. Dat aan de voorbereiding van de nieuwe 

school bijna 7 jaar vooraf was gegaan, mocht de pret die 

dag niet drukken.  

Met deze ingebruikname was De Gantel op twee locaties 

gevestigd. Beide locaties boden onderwijs aan kinderen 

van de groepen 1 t/m 8 en werkten vanuit hetzelfde 

moderne concept.  

 

 

http://www.nldata.nl/degantel2/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=5886&fromno=448
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Op woensdag 20 april 2011 stroomden voor het laatst de bijna 900 leerlingen van De Gantel het 

hoofdgebouw en de schoolwoningen aan het Luchtenburgplein binnen. De kinderen die na de 

meivakantie op De Gantel zouden blijven, kregen een leuke groene schoudertas om hun spulletjes 

voor de verhuizing in op te bergen. De kinderen die naar De Waterlelie gingen, kregen een blauwe 

schoudertas. Bovendien kregen alle kinderen een fraai verzorgde afscheidsmap.  

Aan het eind van de ochtend stonden alle kinderen met ouders op het plein om afscheid van elkaar 

te nemen. Via een speciaal voor dit moment geschreven afscheidslied zongen de kinderen van De 

Gantel en De Waterlelie’ elkaar toe. Hoewel het geheel een heel feestelijk karakter had, hadden 

sommigen ook wat weemoedige gevoelens. Dit was immers de laatste keer dat alle kinderen, 

teamleden en ouders als school bij elkaar waren.  

De dinsdag na de meivakantie stroomden 15 groepen leerlingen met hun ouders voor het eerst de 

gloednieuwe ‘Waterlelie’ binnen. Met enthousiasme werden de mooie lokalen met de modernste 

digitale schoolborden bewonderd en namen de kinderen plaats in hun ruime en goed 

schoongemaakte lokalen. Waarderende woorden waren er ook voor de aankleding van de school, de 

kleurstellingen van de gangen en kasten, het mooie sanitair, het speelplein en de frisheid en 

gezelligheid van het gebouw.  

Aan het eind van de eerste week hadden kinderen, ouders en teamleden hun eerste ervaringen 

opgedaan met het gebouw en met de route er naartoe en voelde het al een beetje als vertrouwd. 

Op 10 mei 2011 opende De Gantel ook voor het eerst haar deuren voor de kinderen en ouders. 

Hoewel het gebouw al sinds 1999 door De Gantel in gebruik was, waren door de verhuizing van de 

school de meeste groepen van lokaal veranderd en was er ook voor de kinderen en het team van De 

Gantel sprake van een nieuwe start. De schoolwoningen die voor de meivakantie nog 12 groepen 

kinderen huisvestten, stonden er nu leeg en verlaten bij. Daarmee was het een stuk rustiger en 

overzichtelijker op het schoolplein en rond de school. Tot op de dag van vandaag ervaren wij de 

school daarom ook niet zo groot als dat hij is. 

Van mei 2011 tot aan de zomervakantie van 2015 vormden De Gantel en De Waterlelie formeel één 

school. Maar omdat al snel bleek dat beide scholen ook heel goed zonder elkaar voor goed onderwijs 

konden zorgen, werd voor de zomervakantie van 2015 besloten om beide scholen los te koppelen en 

als zelfstandige scholen te laten verdergaan. Margot Vogelaar werd directeur op De Waterlelie en ik 

bleef als directeur op De Gantel werken.  

   

Inmiddels zijn we alweer 7 jaar verder en zijn we trots op het onderwijs dat we de kinderen mogen 

aanbieden en de school die we zijn. Als team doen wij ons best om de kinderen een fijne schooltijd 

en goed onderwijs te geven. We vinden het belangrijk dat kinderen later met plezier op hun 

basisschooltijd terugkijken en bij ons ook veel hebben geleerd. Omdat we dit niet zonder de hulp en 
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steun van de ouders kunnen, vinden we oudercontact belangrijk en zijn we dankbaar voor de 

contacten die we met hen hebben. 

Donderdag 29 en vrijdag 30 september vieren we ons lustrum. Alle voorbereidingen voor een groot 
feest zijn vrijwel klaar. We zetten nu alleen nog de puntjes op de i. Via Social Schools wordt u op de 
hoogte gehouden van het feest dat de kinderen wordt aangeboden.  
 
Op donderdag de 29ste worden er voor alle groepen op school workshops verzorgd. Op vrijdag de 

30ste worden er op school feestelijke activiteiten georganiseerd. Er vindt een afsluiting plaatst waarbij 

u de gelegenheid krijgt om vanaf 14.15 gezellig een hapje en drankje in feestelijk aangeklede gymzaal 

te gebruiken. Om 14.45 uur wordt u in de groep van uw kind verwacht en kunt u bewonderen wat de 

kinderen hebben gemaakt. Daarmee wordt de lustrumviering afgesloten en hopen we voor de 

kinderen op twee onvergetelijke dagen terug te kijken. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 


