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Kerstwandeltheater 

Op kerstavond (zondag 24 december 2017) 

organiseert BOEI 90 het Kerstwandeltheater, 

een gratis evenement voor jong en oud. Het 

Kerstwandeltheater wordt georganiseerd 

voor en door de wijk Wateringse Veld. 

Wandel mee door Wateringse Veld, waarbij 

het eeuwenoude kerstverhaal onderweg in 

verschillende scènes voor je tot leven komt. 

Neem een kijkje bij Jozef en Maria in de 

herberg en kijk mee in de stal waar Jezus is 

geboren. Ontmoet de herders, wijzen, 

engelen en koning Herodus die allemaal een 

rol spelen in deze bijzondere geschiedenis. De 

route start bij de Gantel en eindigt in de 

koepel van het Wateringse Veld College, waar 

iedereen kan opwarmen onder het genot van 

koffie of thee en wat lekkers. 

Het BOEI 90 Kerstwandeltheater belooft een 

bijzonder evenement te worden voor jong en 

oud met spel, muziek en beeld! 

We hopen dat veel ouders en leerlingen van 

onze school meedoen! Inschrijven kan via de 

website www.boei90.nl/kerstwandeltheater.  

 

Uitnodiging kerstviering (herhaald bericht) 

Dit jaar vieren de kleuters hun kerstfeest niet 

in de klas, maar op woensdag 20 december 

van 17:00 tot ongeveer 18:00 uur samen met 

de groepen 3 en 4 in de Hervormde Kerk te 

Wateringen. U bent hierover inmiddels per 

brief geinformeerd.  

De viering van de groepen 5 t/m 8 wordt daar 

ook gehouden en duurt van 19:00 tot 

ongeveer 20:00 uur. 

Het is de bedoeling dat u uw kind(eren) zelf 

naar de kerk brengt. De kinderen worden 

daar ontvangen door de meesters en 

juffrouws. De kerk gaat een kwartier voor 

aanvang open en uw kind mag dan naar 

binnen gaan. Het is niet de bedoeling dat u 

uw kind zelf de kerk in brengt.  

De kleuters mogen wel gebracht worden 

door hun ouders omdat (vooral vierjarige) 

kleuters anders de leerkracht niet kunnen 

vinden in de kerk. De ouders gaan daarna wel 

direct weg. 

Na afloop kunt u uw kind bij de kerk weer 

ophalen.  

Om eventuele drukte met auto’s te 

voorkomen, is het verstandig om zoveel 

mogelijk te carpoolen. Parkeergelegenheid is 

er tegenover de kerk op Het Plein, bij de 

Jumbo en bij de Rabobank.  

 

Omdat wij een Protestants Christelijke school 

zijn, beschouwen wij de kerstviering als een 

http://www.boei90.nl/kerstwandeltheater
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belangrijk feest dat hoort bij onze Christelijke 

identiteit.  

In de weken voor kerst wordt hier met behulp 

van onze godsdienst methode Trefwoord al 

volop aandacht aan besteed. We luisteren 

naar verhalen, leren liedjes en maken kennis 

met de betekenis van kerst.  

 

Hoewel de Kerstviering buiten schooltijd 

plaatsvindt, zien wij het als een hoogtepunt 

en afsluiting van deze periode. We verheugen 

ons weer op een mooie, sfeervolle viering! 

Daarom gaan wij er vanuit dat alle leerlingen 

de Kerstvieringen meemaken.  

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan 

dient u vooraf contact op te nemen met 

meester van Reine.  Afmelden is niet mogelijk 

bij de leerkracht.  

 

Behandeling bordessen 

Omdat de bordessen tot de toegangen van 

de school bij nat weer spekglad werden, zijn 

ze afgelopen vrijdag behandeld waardoor ze 

minder glad zijn als het nat is. 

 

Naschools aanbod Halo Jobbing 

In het vorige Gantelnieuws heb ik u 

geïnformeerd over het naschools aanbod dat 

de school in samenwerking met Halo Jobbing 

vanaf woensdag 17 januari van 12.45-13.45 

uur de leerlingen aanbiedt. 

Het is de bedoeling dat de deelnemende 

kinderen tussen de middag hun 

boterhammetje op school opeten en daarna 

naar hun workshop gaan. Na afloop worden 

de kinderen door hun ouders gehaald.  

 

De aanmelding gebeurt online! Vanaf nu 

kunt u uw kinderen aanmelden. Let u er 

daarbij op dat u controleert of de groep 

waarvoor de workshop is bedoeld 

overeenkomt met de groep waarin uw zoon 

of dochter zit? 

Door te klikken op deze link komt u bij een 

overzicht van de cursussen die wij aanbieden. 

Na de online-aanmelding ontvangt u een 

bevestiging dat uw kind op de juiste wijze 

aangemeld is. 

Na de sluitingsdatum krijgt u schriftelijk van 

ons een bericht of uw kind ook 

daadwerkelijk mee kan doen met de cursus. 

 

Bij de workshop ‘Tover een dans’ voor de 

groepen 1-2 is iets fout gegaan. De 

inschrijving voor deze workshop is per 

ongeluk afgesloten. Omdat er nog ruimte 

voor aanmeldingen is, komt hij aan het eind 

van het totale aanbod nog een keer terug, 

zodat u uw zoon of dochter hiervoor kunt 

aanmelden. 

http://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI2fERlIEdhbnRlbA/
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VakantiepasClub Kerstvakantie 

De kerstvakantie is weer in aantocht! 

VakantiepasClubleden gaan zich niet 

vervelen, want de makers van de 

ZomervakantiePas hebben ook voor de 

kerstvakantie een mooi activiteitenaanbod 

samengesteld mét VakantiepasKorting. Er is 

veel theater te beleven in o.a. Theater 

Dakota, Theater aan het Spui (Rabarber) en 

het Laaktheater. Creatievelingen kunnen bij 

Dunea/ De Tapuit hun eigen kerstversiering 

maken of na een bezoek aan Avonturia met 

een zelfgemaakte kaars naar huis. 

Als klap op de vuurpijl zijn de oliebollen bij de 

beste oliebollenbakker van Den Haag weer 

een stuk goedkoper voor 

VakantiepasClubleden! Deze en alle andere 

activiteiten zijn nu te bekijken op 

vakantiepas.nl. 

Basisschoolkinderen kunnen zich via de 

website vakantiepas.nl aanmelden als 

VPClublid. Zij krijgen dan 2 weken vóór elke 

schoolvakantie een mailtje met VakantiePas 

kortingsbonnen en een link naar de website 

waar de activiteiten beschreven staan. 

Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan 

(gratis) op via www.vakantiepas.nl en maak 

meteen gebruik van de kortingen. 

 

Nieuws van de MR 

Op 7 december heeft de 

Medezeggenschapsraad (MR) de eerste 

vergadering gehad waarbij het nieuwe MR-

lid, dhr Souirti, ook aanwezig was. Het is fijn 

dat de MR weer compleet is. 

In deze vergadering hebben we met elkaar 

besproken welke punten voor de MR voor 

het komende jaar van belang zijn en op deze 

manier hebben wij met elkaar de jaaragenda 

bekeken. Ook hebben we met elkaar gekeken 

naar het Schoolondersteuningsprofiel. 

Hieronder stelt het nieuwe MR lid zich aan u 

voor: 

Ik ben Mounir Souirti, getrouwd met Hind en 

wij hebben samen drie kinderen: Sami, Ilias en 

Jaydae die alle drie op de Gantel zitten. 

Mijn beweegreden om mijzelf kandidaat te 

stellen voor de MR is, dat ik het belangrijk 

vind dat naast de belangen van de school ook 

de belangen van de ouders en van de 

leerlingen  behartigd worden. Dit uiteraard in 

goede harmonie met de directeur en de 

overige MR-leden. 

 

Conciërge op De Gantel 

Na de kerstvakantie zal dhr. Ruud Bakker met 

een proefperiode voor 32 uur in de week als 

conciërge binnen De Gantel werkzaam zijn. 

We vinden het fijn dat ‘meester Ruud’ - zoals 

we hem gaan noemen - ons allerlei 

http://www.vakantiepas.nl/
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werkzaamheden uit handen gaat nemen en 

we hopen dat hij zich snel op De Gantel 

thuisvoelt. 

 

Puzzels naar Albanië 

Omdat de school voor de kleutergroepen 

nieuwe puzzels heeft gekocht, is voor de 

oude puzzels een nieuwe bestemming 

gevonden door ze te doneren aan kinderen in 

Albanië. Van de stichting die zich hiervoor 

inzet ontvingen we dit berichtje: 

 

Namens de Stichting AHA ( Assistance 

Healthcare Albania ) bedanken wij u hartelijk 

voor de donatie van de houten puzzels via 

Ada Penning. De kinderen op de scholen 

zullen erg blij zijn, er is bij de gezinnen thuis 

bijna geen speelgoed aanwezig, dit is pure 

luxe! Nogmaals hartelijk dank, het eerst 

volgende werkbezoek zullen we de puzzels 

uitreiken.  

Vriendelijke groet, Linda Pronk (Secr. St.AHA) 

 
 
Op woensdag 24 januari 2018 start een 

nieuwe  ROTS & WATER training voor jongens 

en meisjes in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.  

ROTS & WATER  is een fysieke 

weerbaarheidstraining waarbij kinderen 

wordt geleerd om sterker in hun schoenen te 

staan en om beter om te gaan met moeilijke 

sociale situaties.  

Deze training vindt plaats in de gymzaal van 

basisschool de Gantel, Laan van Wateringse 

Veld  925 en  zal gegeven worden door Kees 

van Leeuwen van PRO MENTAL Training & 

Coaching.  

De training bestaat uit 1 ouder informatie 

bijeenkomst en 10 lessen van 14:30 tot 15:30 

uur.  

 

“Het helpt bij het oplossen van ruzies, dingen 

uitpraten. Als iemand mij pest, weet ik goed 

nu hoe ik ermee om moet gaan.” (reactie van 

een leerling) 

 

 “De Rots & Water-training is een geweldige 

opvoedkundige aanvulling. Wie ben ik?, Wat 

kan ik?, Wat wil ik niet?, met andere woorden 

ontdek je grenzen!!” (reactie van een ouder) 

  

Meer informatie kunt u lezen op 

http://promental.nl/rots-water-training/  

of u mailt naar info@promental.nl 

 

 

Tafeltennissen op 28 december 

Altijd al benieuwd wat je allemaal kunt doen 

met een batje en een pingpongbal?  
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Op 28 december komt MJ Tafeltennis naar 

tafeltennisvereniging de Salamanders in 

Wateringen voor een ontzettend leuke dag 

vol tafeltennisactiviteiten! Iedereen is 

uitgenodigd! Oud, jong, vriendjes, 

vriendinnetjes, vaders, moeders, opa's en 

oma's: iedereen is welkom! :) 

Tijdens de open dag kun je onder andere 

meten hoe hard je kunt slaan, spelen op een 

hele kleine tafel, of tafeltennissen met 

bijzondere batjes. Doe jij ook mee?  

Kom op 28 december tussen 09.00 en 12.00 

uur naar TTV De Salamanders en speel mee! 

Met vriendelijke groet, 

Robbert van der Kleij. 

 

Wintercursus Schoolschaatsen 

 

De Haagse Schaatsschool organiseert voor 

leerlingen Primair Onderwijs op de 

donderdagen van 11 januari tot en met 22 

maart 2018 in de binnenhal van De Uithof, 

Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus 

schaatsen voor beginners en enigszins 

gevorderden van 9 wekelijkse lessen.  

De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De 

schaatsen zijn op De Uithof te huur bij 

Oomssport op vertoon van een geldige 

legitimatie. Met OVP korting. Van 16.15 -

17.30 uur leren kids van 4 t/m 12 jaar  op een 

speelse manier ijssterren te worden.  

Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 

5 jaar € 83,50;  

6 t/m 12 jaar € 88,00.  

Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting op 

het cursus geld! 

Voor data lessen en aanmelden Wintercursus 

zie http://www.haagseschaatsschool.nl/.   

Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl                                                                    

 

Verjaardagen  

In januari zijn jarig:  

Yared Hailemariam, Tess 

van Maren, Ilayda 

Özdemir, Jomy Helleman, 

Tygo Pels, Merlijn Mastenbroek, Joëlle Lock, 

Bo de Bruin, Ise van Witteloostuijn, Bodine 

van Elswijk, Amani Ramjiawan, Quinten de 

Vos, Mart Valk, Wouter Jones, Charlie Taal, 

Romee Kenter, Lise Jorna, Mika Steinmetz, 

Kim Kaan, Fee Wijnstra, Liam de Rooij, Boaz 

Non, Rochentelly Verkolf, Noorulain Yaqub, 

Amy Westerwoudt, Lucas Terpstra en Noa 

Schanzleh. Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

https://www.facebook.com/MJ-Tafeltennis-1007768459282450/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ttvsalamanders/?fref=mentions
http://www.haagseschaatsschool.nl/
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Tot slot wens ik u fijne feestdagen en een 

heel goed 2018 toe. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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