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Microbit
Op vrijdag 7 en 14 december hebben Peter en Daniël van Nationale Nederlanden bij ons op school
lessen gegeven over de microbit. De school heeft 20 zogenaamde klooikoffers besteld met een
microbit erin. De kinderen konden aan de hand van een stappenplan allemaal leuke dingen doen.
Een super leerzame les.
Maaike en Ruby schreven: “We hadden een les over Microbit van Peter en
Daniël. Het was heel leerzaam. Iedereen had het erg naar zijn zin en zouden
een vervolg willen. We hebben dit geleerd; een lampje laten branden, coderen
en geluiden maken. Onze favoriet was; steen-papier-schaar en het werkte echt
goed! We vonden het zo leuk dat we het gelijk zelf wilden kopen. Dus kom
alsjeblieft snel terug”. Superleuk gedaan meiden.

Scheiden van papier en afval
Zoals u weet, waren we van plan om op school het papier van het afval te scheiden. Hiervoor zijn
inmiddels blauwe plastic bakken gekocht die in de lokalen en bij juf Cynthia zijn geplaatst.
Met de schoonmaak is afgesproken, dat zij de papierbakken legen en ervoor zorgen dat het papier in
de papiercontainer in de berging wordt gelegd. Het afvalbedrijf dat de volle papiercontainer ophaalt,
zorgt ervoor dat het papier gescheiden van het andere afval wordt verwerkt. We moeten even
aankijken of de papierbakken in de klassen dagelijks worden geleegd. Dat hangt af van de
hoeveelheid papier die wordt verzameld. In ieder geval dragen we zo ons steentje bij aan een beter
milieu en geven we de kinderen ook een goed voorbeeld.

Panasj Den Haag
Panasj Den Haag is een jeugd-hockeyschool voor kinderen van 3-11 jaar. Wij zien bewegen als de
poort naar leren. Wij bieden kinderen de mogelijkheid een goede basis op gebied van motoriek,
techniek en coördinatie op te bouwen. Spelen met plezier staat daarbij centraal. Ons concept is
bedacht en uitgewerkt door een motorisch remedial teacher, een sporthaptonoom en topsporters
zoals Teun de Nooijer. We werken met kleine groepen (max 10 kinderen) en bij de jongste groepen
doen de ouders ook mee! Bij voldoende animo gaan wij in het nieuwe jaar starten met Hockeyschool
Panasj in de zaal van CBS de Gantel aan de Laan van Wateringse Veld 925. Heb je nog vragen of wil je
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direct een proefles proberen? Bezoek dan onze site denhaag.panasj.nl of stuur een mail naar
administratie@panasj.eu

VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen sneeuw
en ijs nodig voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt weer met een gevarieerd
pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden.
Het Huygenspark wordt drie dagen lang een omgetoverd in de bijzondere wereld van Carnivale, een
spectaculaire mix van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis nog één waren. Met onder
meer een vlooiencircus, vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en kop van Jut en warme hapjes.
Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de leer bij een restaurateur en bij het
Kinderboekenmuseum kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in de vakantie. Verder
hebben we een aantal creatieve workshops en oliebollen van Vermolen in de aanbieding. Alle
activiteiten zien? Kijk dan op vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak
meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke
schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

Naschools aanbod Halo Jobbing
Omdat we goede ervaringen met Halo Jobbing hebben, is besloten om ook in 2019 van hun aanbod
voor de naschoolse activiteiten gebruik te maken.
Afwijkend van dit jaar is dat de workshops voor de kinderen van de groepen 1-2 en 3-4 om 12.15 uur
beginnen en 13.15 uur eindigen. De kinderen eten hun boterhammetje daarvoor in de klas even op.
Via deze link kunt u uw kind voor een workshop kunt aanmelden.
Op 9 januari 2019 starten de volgende 3 workshops:

1. Cursus: Mediawijsheid
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Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met
beeldschermen: thuis, op school, in de trein en op straat. Moderne
media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de
allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos
gebruiken. Ouders hebben daar veel vragen over, zoals ‘Met wie heeft
mijn kind contact via de sociale media en wat gebeurt daar?’. In de
cursus Media wijsheid worden de kinderen op een leuke en speelse wijze
uitgelegd hoe ze hier op een veilige manier mee om kunnen gaan.
Tijdens de laatste les krijgen de ouders een korte presentatie van hun
zoon of dochter. Hierdoor zien zij wat hun zoon of dochter heeft geleerd over mediawijsheid en hoe
ze daar op een verstandige manier mee om kunnen gaan.
Start: 9 januari 2019 Eind: 20 maart 2019 Uitval: 27 februari 2019 Aantal lessen: 10 Groep: 7 & 8 Dag:
woensdag Tijd: 12:30 – 13:30 uur. Aantal: 12 leerlingen. Locatie: Personeelskamer in de school

2. Cursus: Basis Dammen
Dammen is een spelletje dat bijna iedereen kan spelen. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens, op
school of thuis, gedamd. Dammen is echter niet alleen een spelletje, het is vooral een denksport.
Tijdens de 10 weekse cursus worden er 8 lessen besteed aan diverse dam thema’s. In les 9 wordt er
een examen afgenomen. Les 10 staat in het teken van de diploma-uitreiking. Tijdens deze laatste les
wordt er Simultaan gespeeld tegen de docenten. Tot slot krijgen alle leerlingen een eigen dambord
met werkboek mee naar huis!
Start: 9 januari 2019 Eind: 20 maart 2019 Uitval: 27 februari 2019 Aantal lessen: 10 Groep: 5 & 6 Dag:
woensdag Tijd: 12:30 – 13:30 uur Aantal: 16 leerlingen Locatie: Lokaal in de school

3. Cursus: Circus Acts
In deze cursus worden allerlei basis circusactiviteiten aangeleerd. Met behulp van
deze basisvaardigheden bedenken de leerlingen een show die aan het eind van de
cursus wordt getoond in de gymzaal aan belangstellenden.
Start: 9 januari 2019 Eind: 20 maart 2019 Uitval: 27 februari 2019 Aantal lessen: 10
Groep: 3 & 4 Dag: woensdag Tijd: 12:15 – 13:15 uur. Aantal: 16 leerlingen Locatie:
Gymzaal in de school
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Afscheid meester Ger
Na maar liefst 41 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, gaat meester Ger na de Kerstvakantie van
zijn welverdiende pensioen genieten. Natuurlijk hebben wij zijn vertrek vandaag niet onopgemerkt
voorbijgaan laten gaan en heeft de meester een afscheid gekregen dat hem nog lang zal heugen.
Vanmorgen hadden we een speciale verrassing voor meester Ger. Na het kerstontbijt in de gezellig
ingerichte klas, maakten alle leerlingen van de school in de gangen en het trappenhuis een erehaag
waar meester Ger met zijn leerlingen onderdoor mocht lopen. Hij werd als een echte held toegejuicht
en luid toegezongen. Daarna ging de meester met zijn groep naar de tramhalte waar hem de volgende
verrassing wachtte. Speciaal voor hem kwam de ‘Tourist Tram The Hague’ om half 10 voorrijden.

Meester Ger, die gek is op treintjes en alles wat op rails rijdt, werkt als vrijwilliger op deze tram. En
speciaal voor hem stond deze tram uit 1957 klaar om hem te verrassen. In de tram knipte meester Ger
de kaartjes en speelden de kinderen een bingospel dat speciaal voor deze gelegenheid was gemaakt.
Het ging daarmee niet alleen om cijfers maar ook op gebouwen die we onderweg tegenkwamen.
Eenmaal weer op school namen de kinderen en ouders in de klas afscheid van meester Ger. Daarbij
kreeg hij mooie tekeningen, cadeaus en bloemen en kwam er een eind aan een mooi afscheid.
Met de collega’s en andere genodigden nemen wij woensdagmiddag 9 januari afscheid van meester
Ger.
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Kunstlessen op De Gantel
We zijn blij dat we vanuit het budget van voor de werkdrukvermindering die de minister beschikbaar
heeft gesteld kunstlessen aan onze leerlingen laten geven èn daarmee de leerkrachten de ruimte
kunnen geven om tijdens deze lessen zelf andere werkzaamheden uit te voeren. De kunstlessen
zullen door docenten van ‘Trias’ worden gegeven. ‘Trias’ is een centrum voor de kunsten dat in
Rijswijk is gevestigd.
Vanaf de kerstvakantie worden één keer per week muziek- en danslessen aan de groepen 1 t/m 4
gegeven en één keer per twee weken krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een les beeldende
vorming of muziek.
Het is de bedoeling dat de lessen in de klas worden gegeven en de leerkrachten tijdens deze lessen
de gelegenheid hebben om ander werk te doen.
Vandaag zijn de docenten van Trias op school geweest om met het team kennis te maken.

7 januari is de school gesloten
Zoals u in de jaarkalender hebt kunnen zien, is de school in verband met een studiedag op maandag 7
januari 2019 gesloten. Dinsdag de 8ste starten we weer met de leerlingen.

3-6-9-12 te laat regeling Den Haag
Onderstaand leest u nog een keer de regels die de gemeente Den Haag met betrekking tot het te laat
komen hanteert en die wij vanaf 1 december 2012 volgen.
3: Bij drie keer te laat komen op school: De administratie stuurt de ouders (in cc. aan de leerkracht en
de directie) een mail met de melding dat de leerling drie keer te laat is gekomen.
6: Bij zes keer te laat komen op school: De directie stuurt ouders (in cc. aan de leerkracht) een mail
waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat is gekomen. In deze mail wordt aan ouders
duidelijk gemaakt dat er bij 9x een melding bij de afdeling Leerplicht gedaan zal worden.
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9: Bij negen keer te laat komen op school: School doet een melding bij de afdeling Leerplicht. De
ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding en het aantal keren verzuim. De
leerplichtambtenaar stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is
met verzuim bij de afdeling leerplicht, worden de ouders door de leerplichtambtenaar uitgenodigd
voor een gesprek.
12: Leerling blijft te laat komen: De school doet nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht. De
ouders die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden alsnog door de
leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.
NB: Aan het eind van de week worden de absentielijsten verwerkt en worden de brieven verzonden.
In de brief wordt de stand van zaken aan het eind van de week vermeld. De inhoud van de brief is dus
afhankelijk van het aantal keren dat uw kind te laat is geweest.

Tot slot wens ik u fijne feestdagen en een heel goed 2019 toe.

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