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Opbrengst sponsorloop €14030,24!  

Deze week hebben we de laatste 

sponsorgelden van de kinderen binnen 

gekregen. Vandaag is de totale opbrengst van 

maar liefst €14030,24 op de bankrekening 

gestort en overgemaakt naar giro 555.  

Omdat één van de ouders als 

bankmedewerker ervoor kan zorgen dat de 

stortingskosten aan de school worden 

terugbetaald, hebben we geen bankkosten. 

Alle kinderen en ouders reuze bedankt voor jullie inzet! 

 

 

Morgen: Koningsspelen 

Morgen vieren we op school de Koningsspelen. 

We zullen iets na 8.30 uur verzamelen op het schoolplein om met elkaar de dag te openen met oa de 

dans van Kinderen voor Kinderen. Het is leuk als iedereen iets van oranje kleding aan heeft.  

De kleuters gaan in de ochtend apenkooien in de grote 

gymzaal. In de middag zijn ze in de klas en doen ze daar een 

aangepast programma. 

De groepen 3 en 4 gaan in de ochtend naar de 

piratenspeeltuin en spelen daar ook spellen op het grasveld. 

Middag in de klas. 

De groepen 5 en 6 gaan in de ochtend naar het 

fitnessparcours vlakbij de kinderboerderij. Hier gaan ze het 

parcours doen en een groot spel spelen. 

De groepen 7 en 8 gaan ook naar het fitness parcours en een groot spel spelen, dit doen ze in de 

middag. 

De lunch is zoals altijd, kinderen die thuis eten kunnen dat ook gewoon doen. Om 13.00 uur is er iets 

lekkers, geregeld door de Ouderraad. 

Meenemen: 

10 uurtje 

Oranje kleding (waarin je kan sporten) 

Lunch (als je overblijft) 
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We gaan er met z'n allen een leuke dag van maken! 

 

Groet 

Stephan 

 

 

Kwaliteit Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Zoals ik in het vorige Gantelnieuws schreef, is er ook de afgelopen maand veel aandacht geweest 

voor de kwaliteit van de TSO.  

Inmiddels is de personeelssituatie van Halo Jobbing verbeterd en hoeft personeel minder te worden 

vervangen. Verder is er regelmatig overleg over de kwaliteit van de aangeboden sport- en 

spelactiviteiten en de organisatie en begeleiding daarvan. 

Ik ben blij u te kunnen mededelen dat wij zien dat de kwaliteit zich verbeterd. Omdat het ook 

belangrijk is om te weten hoe de kinderen dit zien, heb ik in de groepen 7 en 8 hier navraag naar 

gedaan. Ook de kinderen waren meer tevreden en konden de verbeteringen ook benoemen. 

Hoewel we vooruitgang zien, blijven er ook nog punten van verbetering. Daarom zullen wij ons ook 

na de meivakantie vol richten op de kwaliteit van de TSO, organiseren we op donderdagmiddag 12 

mei een evaluatiegesprek met de medewerkers van Halo Jobbing, met de overblijfmoeders en met 

juf Cynthia en mijzelf. Een week later hebben we een evaluatiegesprek met de directie van Halo 

Jobbing om onze bevindingen met hen te delen. Eind mei informeer ik u verder. 

 

 

VakantiepasClub meivakantie 

Er is deze meivakantie weer van alles te doen voor de leden 
van de VakantiepasClub. Het strand of de grachten 
schoonmaken, speuren naar jonge dieren, roeien, naar het 
theater of spelen in de grootste binnenspeeltuin in de regio!  

Ook kunnen kinderen twee bioscoopkaartjes winnen met een 
leuke selfie of actiefoto. Kijk voor deze winactie op onze 
website bij VakantiePas fotoactie. 
 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) 
op via www.vakantiepas.nl. 
Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief 

met meer dan 20 activiteiten en kortingsbonnen.  
 

http://www.vakantiepas.nl/
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Koningsdag in het Wateringse Veld 

Op 27 april a.s. is het Koningsdag en bewoners gaan de dag gezellige 

invullen. Het Vlietpark aan de Santiagosingel is jaarlijks dé plek om te zijn 

voor de vrijmarkt. Alle leeftijden komen samen om overbodige spulletjes 

te verkopen. 

De vrijmarkt vindt plaats tussen 10.00 en 17.00 uur. Voor de vrijmarkt hoeft u zich niet aan te 

melden. Iedereen is van harte welkom op voorwaarde dat u uw plek schoon en opgeruimd achter 

laat en het gezellig houdt. 

Voor de kinderen zullen kleine activiteiten zijn en voor de hoge nood is er een dixi toilet en EHBO 

geregeld 

Het Bewonersplatform Wateringse Veld wenst u een mooie en vooral een gezellige dag toe. Het 

Bewonersplatform is een vrijwilligersorganisatie en zet zich in voor alle wijkbewoners, ondernemers 

en organisaties uit Wateringse Veld. Hebt u vragen, opmerkingen, ideeën of wilt u gewoon een keer 

meehelpen bij een activiteit dan kunt u dit doorgeven via secretariaat@wateringseveld.info Volg ons 

ook op Twitter:   @BPWatVeld    en Facebook:   BPWateringseVeld 

 

 

Buitenbioscoop 

Vrijdag 29 april is er van 14.00 – 16.30 uur een Buitenbioscoop voor 

kinderen vanaf 4 jaar op het Panamaplein. De toegang is gratis. 

 
 
 
 

Gezonde traktaties 

In de vorige twee versies van het Gantelnieuws stonden tips voor een 

gezonde traktatie. Naar aanleiding geef ik u door dat zelfgemaakte of 

onverpakte traktaties weer aan jarige kinderen mogen worden meegegeven. 
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Tot slot 

Met nog één schooldag te gaan wens ik u en de kinderen alvast een fijne meivakantie toe. Daarna 

gaan we weer enthousiast de 9 laatste weken van het schooljaar in met op 13 mei het schoolreisje 

voor de groepen 1-7. De 20 ouders die het schoolreisgeld nog niet hebben betaald, ontvangen 

morgen de laatste betaalherinnering. We hopen daarmee voor de meivakantie alle betalingen 

binnen te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 


