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Groepen 7 naar het Omniversum
Op woensdag 13 april naar gaan de groepen 7

Nieuw website

naar het Omniversum voor de voorstelling ‘Van

We zijn erg blij met de mooie website die sinds

Gogh, een kleurrijk portret in het Omniversum’.

vorige week vrijdag van onze school in de lucht

De voorstelling begint om 11. 00 uur en eindigt

is. De website is nu ook goed te bekijken op een

om 11.50 uur. In verband hiermee zijn de

smart Phone en tablet! Dus zet hem in uw

kinderen om 12.00 uur niet op school en blijven

favorieten (http://www.degantel.nl/).

zij die dag verplicht (gratis) over.

Elke groep heeft ook weer een eigen pagina

Juffendag

waar berichten komen te staan. Ook staat daar
een eigen klassenagenda. De website gaat
vanaf nu steeds meer gevuld worden.

Op woensdag 20 april vieren
de juffen van de groepen 1/2
hun verjaardag. Op deze dag
mogen de kinderen verkleed
op school komen. Wat we gaan doen is nog een
verrassing. De kinderen krijgen voor deze dag
nog een aparte uitnodiging.

Groepen 8 naar de Schouwburg
Op maandag 4 april 2016 gaan de groepen 8
om 13.30 uur naar de voorstelling Alice in
Wonderland in de Koninklijke Schouwburg.
Omdat de voorstelling 90 minuten duurt, zijn de
groepen pas rond 15.30 uur terug bij school.

≈≈≈

Dag tegen pesten! 19 april 2016
Wij willen op onze
school alle kinderen
een

gevoel

veiligheid

van
bieden,

zodat zij zich optimaal

Aangepaste sporten, wat is dat?

kunnen ontwikkelen.

Groep 8b krijgt vrijdag 8 april de les “aangepast

Door

sporten wat is dat”. Vanaf 11 uur een uur

steunen en weder-

theorie en tijdens de middag twee uur praktijk.

zijds respect te tonen, stellen we al onze

elkaar

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

te
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leerlingen in de gelegenheid om met plezier

Nederland en het Caribisch gebied. In 2013 zijn

naar school te gaan. Helaas, komt pesten op

de eerste Koningsspelen georganiseerd in het

ieder school voor. Ook bij ons. Pesten is van alle

kader van de inhuldiging van Koning Willem

tijden en zal er altijd zijn. Wel willen wij onze

Alexander. Sinds de eerste editie nemen

leerlingen leren hiermee om te gaan; of je nu

jaarlijks meer dan een miljoen kinderen en rond

gepest wordt, de pester bent, een meeloper of

de

een toeschouwer. In de groepen wordt hier

Koningsspelen. Een overweldigend succes dus.

aandacht aan besteed wanneer de leerkracht

Het doel van deze sportieve dag is om kinderen

merkt of hoort dat er pestsituaties voorkomen

te laten zien hoe belangrijk én leuk het is

in de groep.

om samen te ontbijten en te bewegen. Dit jaar

5400

basisscholen

deel

aan

de

worden de Koningsspelen op vrijdag 22 april
Omdat het op dinsdag 19 april de Landelijke

gehouden.

Dag tegen Pesten is, zal er deze dag extra

In de week voorafgaand aan de Koningsspelen

aandacht aan worden besteed in alle groepen

krijgt u nog een uitgebreide brief!

middels

een

lied,

prentenboeken

en

verschillende activiteiten.

Als ouder/verzorger kunt u overigens te allen
tijde contact opnemen met de groepsleerkracht
als u denkt dat uw kind gepest wordt of zelf

Studiemiddag 22 april
Zoals eerder aan u bekend is gemaakt, is de
studiemiddag van dinsdag 26 april verplaatst

andere kinderen pest.

naar vrijdagmiddag 22 april.
De ochtendlessen voor de groepen 1-4
eindigen om 12.15 uur en voor de groepen 5-8
om 12.30 uur.

Koningsdag, een vrije dag
Woensdag 27 april is de school in verband met

Koningsspelen

Koningsdag gesloten.

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest
voor

kinderen

in

het

basisonderwijs

in

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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Sportdag groepen 1 t/m 5
De sportdag van de groepen 1 t/m 5 is van
datum veranderd. De oude datum stond op
woensdag 1 juni. De nieuwe datum is een week
eerder, dus op woensdag 25 mei. De groepen
1/2 hebben de sportdag op school en de
groepen 3, 4 en 5 gaan naar KMD in
Wateringen. Verdere informatie komt via een
aparte brief.

Ook dit jaar vindt de Wateringse Veldloop weer
plaats bij ons in de wijk. Vorig jaar waren we

Omdat we ook de andere trappen nuttig willen

met veel kinderen van school aanwezig! Het

gaan gebruiken wordt daar het onderstaande

lijkt ons leuk om hier weer met z’n allen aan

‘rekenwerk’ aangebracht:

mee te doen!
De Wateringse Veldloop is op zondag 12 juni
2016.
Voor meer informatie en gratis aanmelden van
de loop klik hier!

Trapleren
In het vorige Gantelnieuws heeft gestaan dat de
trap bij de hoofdingang met zgn. tafelstickers
bekleed gaat worden. Dat gaat er als volgt
uitzien:

We zijn benieuwd naar het resultaat!
Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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Juf Madicke weer terug
Zoals de ouders van groep 6A weten, was
juffrouw Madicke met zwangerschapsverlof en
werd zij vervangen door meester Ewoud.
Vandaag is zij weer met werken begonnen.
Meester Ewoud bedank ik hartelijk voor zijn
inzet voor de kinderen en juf Madicke wens ik

Extra aanbod tijdens het overblijven
Van de mei- tot aan de zomervakantie zullen

een heel goede start toe.

medewerkers van Halo Jobbing ons komen
assisteren bij het overblijven. Halo Jobbing is in
de pauzes al jaren aanbieder van “Tussen

Betaling 3e termijn overblijven
Ouders die het overblijfgeld in termijnen
betalen, is gevraagd om de derde termijn vóór
1 april te betalen.

Schoolse Opvang activiteiten” op veel (Haagse)
schoolpleinen.
Eén

HBO-opgeleide

medewerker

en

drie

MBO’ers zullen tijdens iedere overblijfbeurt een
extra aanbod voor de kinderen organiseren
waardoor we ervan uitgaan dat de kwaliteit van
het overblijven voor de kinderen verbetert.
De drie MBO’ers gaan in groepen van 20 de

En de winnaar is….
De

boekenwedstrijd

leerlingen sport- en spelactiviteiten op het
is

schoolplein

helaas afgelopen. Heel veel

aanbieden.

kinderen

De

hebben

en

HBO’er

het

Luchtenburgplein

coördineert deze activiteiten,

geprobeerd om de juiste

begeleidt

boeken

juiste

coördinatie van het overblijven tussen de

leerkrachten te koppelen.

middag van juf Cynthia over. Daardoor krijgt zij

En dat viel nog niet altijd mee. Maar het

weer

enthousiasme was er niet minder om. En we

administratieve

hebben een winnaar….Maria uit groep 5A. Ze

houden en aanspreekpunt voor een ieder te

had 10 antwoorden goed. Ze heeft gekozen

zijn.

aan

de

de

de

overblijfmoeders

ruimte

om

zich

werkzaamheden

neemt

met
bezig

de

haar
te

voor het boek ‘Het leven van een loser….’.
De inzet van Halo Jobbing tussen de mei- en
zomervakantie is een proefperiode. Na een
Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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aantal weken evalueren we in overleg met de

op school of thuis. Dammen is niet alleen een

leerkrachten,

de

spelletje, maar ook een denksport. Door het

Medezeggenschapsraad de inzet van Halo

vaker te doen, train je je hersenen en word je

Jobbing en besluiten we of we deze het volgend

steeds beter en slimmer. En daar heb je niet

schooljaar continueren.

alleen achter het dambord profijt van!

Aan de inzet van Halo Jobbing zijn voor u dit

Als je het leuk vindt om te dammen, en je ook

schooljaar geen kosten verbonden. Als we deze

graag wilt leren om nog sterker te leren

samenwerking

dammen, willen we je graag uitnodigen om

voortzetten,

de

overblijfmoeders

in
wordt

het

volgend

in

Medezeggenschapsraad

overleg
de

en

schooljaar
met

de

ouderbijdrage

eens langs te komen bij Damclub Den Haag. En
de damclub is vlak bij jou in de buurt.

verhoogd zodat de extra kosten betaald kunnen
worden.

We beginnen de dinsdag na Pasen, op 29

Op donderdag 28 april zal de HBO coördinator

maart, met een nieuwe damtraining voor

van Halo Jobbing in de gymzaal na schooltijd

kinderen van acht tot twaalf jaar. Iedere

meer informatie geven aangaande de invulling

dinsdagavond tussen zeven en acht uur krijg je

van de overblijf activiteiten bij ons op school.

dan een korte training en speel je een
competitie tegen de andere kinderen. Als je
heel fanatiek bent, kun je de training afsluiten
met een diploma. Daarnaast is er voor degenen

Schoenen met wieltjes verboden
Vanaf vandaag zijn schoenen met wieltjes op De
Gantel niet meer toegestaan. Hoewel we ons
kunnen voorstellen dat het voor kinderen leuk
kan zijn om op hun schoenen ‘rollend’ door de
gang te gaan, vinden we het te gevaarlijk. Wilt u
er daarom op letten dat uw kind op gewone
schoenen naar school komt?

die dat leuk vinden regelmatig de gelegenheid
om aan toernooien mee te doen.
De damclub is iedere dinsdagavond van 19.00
tot 20.00 uur in wijkgebouw De Brink,
Escamplaan

55.

De

een

€15,= en daarvoor krijg je een trainingsboek.
Meer informatie bij Gerard de Groot, tel. 06-53
719 733 of www.damclubdenhaag.nl

Gerard de Groot.

Dammen is een spelletje dat bijna iedereen kan.
Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens gedamd,
Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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Viscursus
Hierbij weer aandacht voor de jaarlijkse
jeugdviscursus van de hengelsportvereniging
(Stichting Visserij Belangen Delfland). Deze
cursus wordt

gegeven door verschillende

enthousiaste vrijwilligers. In deze cursus leren
kinderen niet alleen effectief vissen maar
worden ze vooral bewust gemaakt van het
leven onderwater, het belang van dat leven en
hoe de hengelsport op een respectvolle manier
kan worden bedreven.
Voor meer informatie zie de bijgevoegde flyer.

Verjaardagen
In april zijn jarig:
Sana Khadjé, Pascal van der Zwart,
Maria

ten

Brinke,

Daniel

Hailemariam, Timothy Doelkarim, Jimmy Yang,
Noa Roodbol, Dominique Bongers, Aymane
Bouhalhoul, Rishi Sardjoe, Chimène Netten,
Femke Jansen, Tom Valk, Daniël Bender, Reina
Adli, Charlie Fuschillo, Stefan Vink, Gwyneth de
Bondt, Addis Weyneshet, Demi Ruivenkamp,
Jesse Hartman, Viktor Maat, Daan Verwoerd,
Sophie Timmermans, Joy Reijsbergen, Dilana
Amin, Dani van der Lind, Isabelle Blok, Saphira
Soon en Christina Abebe.
Allen van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groeten,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
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Damclub Den Haag
Opgericht 17 januari 1917

Hoi!
Dammen is een spelletje dat bijna iedereen kan. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens gedamd, op school
of thuis. Dammen is niet alleen een spelletje, maar ook een denksport. Door het vaker te doen, train je je
hersenen en word je steeds beter en slimmer. En daar heb je niet alleen achter het dambord profijt van!
Als je het leuk vindt om te dammen, en je ook graag wilt leren om nog sterker te leren dammen, willen we
je graag uitnodigen om eens langs te komen bij Damclub Den Haag. En de damclub is vlak bij jou in de
buurt.
We beginnen de dinsdag na Pasen, op 29 maart, met een nieuwe damtraining voor kinderen van acht tot
twaalf jaar. Iedere dinsdagavond tussen zeven en acht uur krijg je dan een korte training en speel je een
competitie tegen de andere kinderen. Als je heel fanatiek bent, kun je de training afsluiten met een
diploma. Daarnaast is er voor degenen die dat leuk vinden regelmatig de gelegenheid om aan toernooien
mee te doen.
De damclub is iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in wijkgebouw De Brink, Escamplaan 55. De
kosten voor een introductiecursus van tien weken zijn slechts € 15,= en daarvoor krijg je een trainingsboek.
Meer informatie bij Gerard de Groot, tel. 06-53 719 733 of www.damclubdenhaag.nl

Met vriendelijke groet,
Gerard de Groot

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

