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Sintvoorieder1: speelgoed inleveren op 18, 19 en 20 november
Ook dit jaar zet de Gantel zich in voor de stichting Sintvoorieder1. Stichting Sintvoorieder1 wil zoveel
mogelijk kinderen die leven in zowel zichtbare als verborgen armoede een Sinterklaascadeau geven.
Hiervoor zamelen zij "zo goed als nieuwe" cadeaus voor kinderen van 0 tot 18 jaar in.
De Ouderraad vraagt u om thuis te kijken wat er aan speelgoed gemist kan worden en waar een
ander kind mee blij gemaakt kan worden. Het gaat om compleet, schoon, heel en goed uitziend
speelgoed!
Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 november kunt u het speelgoed ’s ochtends vroeg en
aan het eind van de schooldag inleveren in de hal van de school. De Ouderraad zal de spullen
woensdagavond 20 november aan de Stichting overhandigen.
Meer informatie over Sintvoorieder1 vindt u op www.sintvoorieder1.nl
Dankzij uw hulp wordt Sinterklaas een feest voor ieder kind!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad.

Leerlingenraad
Vrijdag 1 november hebben meester Raymond, juf Michelle en ik een fijn gesprek met 8 kinderen uit
leerlingenraad gehad. Hoewel een paar kinderen even aan de setting moesten wennen, kwamen de
tongen al snel los en hebben we ontspannen gepraat over dingen die de kinderen in school belangrijk
vinden of veranderd willen hebben. Zo is gesproken over het plaatsen van een luchtverfrisser in de
kleedkamers, het plaatsen van folie op de ramen bij de gymingang van de school zodat er geen inkijk
in de kleedkamers kan zijn en over voetballen op het schoolplein. We kregen ook de tip om van een
reeks boeken alle delen aan te schaffen, zodat de kinderen kunnen doorlezen als één boek is
uitgelezen. Omdat de kinderen na een vakantie altijd even moet omschakelen, kregen we het verzoek
om de afnames van de Cito-toetsen voortaan een dag later te doen.

Project ‘De Held’
De groepen 7 doen dit schooljaar mee aan project "De Held". In samenwerking met ‘ADO-Den Haag
in de maatschappij’ komen er spelers op school. Het project heeft een duidelijk doel: niemand mag
buitenspel staan en er is daarom geen plaats voor racisme en pesten
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Op dinsdag 19 en 26 november krijgen de groepen 7 bezoek van 2 spelers van ADO Den Haag. Zij
komen in de klassen vertellen wat er gedaan kan worden tegen pesten en racisme en ander
onsportief gedrag. De oplossing ligt in teamwork en samenspelen.
Aan het eind van de gastles worden de kinderen van groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor het GRATIS
beleven van de wedstrijd ADO Den Haag – FC Twente op zaterdag 7 december om 18.30 uur. De
kinderen krijgen hiervoor een voucher met unieke code, waarmee ze zelf het gratis kaartje kunnen
bestellen. Per voucher kunnen optioneel 4 kaarten bijbesteld worden.

Nieuwe tablets
Op dit moment heeft de school al de beschikking over 86 laptops met een tablet functie. Dit aantal
wordt met 78 uitgebreid. Daarnaast zijn er voor de kleutergroepen 20 iPads besteld en hebben we
een aantal opbergkasten besteld, zodat iedere groep zijn eigen opbergkast heeft.

Groepen 5A en 6a zijn de winnaar
Begin oktober kwam meester Ruud met de wisselbokaal ‘Schoonste toilet van de maand’ de klassen
langs. Hij legde de kinderen uit dat de groepen die de toiletten het schoonst houden, de
wisselbokaal kunnen winnen. Daarbij let meester Ruud dagelijks op de aanwezigheid van papieren
handdoekjes op de grond, water op de wastafel, of er op de bril is geplast, of er niet is doorgetrokken
en of er wc-papier op de grond ligt. De groepen die de minste minpunten hebben, winnen de
wisselbokaal.
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Omdat de kinderen van de groepen 5A en 6A hun toilet de afgelopen maand het schoonst hebben
gehouden, ontvingen zij uit handen van meester Ruud de wisselbokaal. Jongens en meisjes: van
harte gefeliciteerd!
We zijn benieuwd wie de volgende winnaars zijn!

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