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Welkom 

Dit eerste Gantelnieuws start ik met een 

hartelijke groet aan allen die deze nieuwsbrief 

lezen. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt 

gehad en dat de kinderen weer enthousiast zijn 

om te beginnen.  

De school is schoon en opgeruimd en het team 

heeft alle voorbereidingen getroffen voor een 

goede start. Wij zijn er klaar voor!  

Een speciaal welkom voor juf Sabine Dolk uit 

groep 5B en juf Linda uit groep 5A. Als stagiaires 

werkten zij al binnen de school. Maar nu zij hun 

opleiding hebben afgerond, zijn zij onze nieuwe 

collega’s.  

In verband met problemen aan haar knie wordt 

juffrouw Anne Moerman vanaf vandaag op de 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

vervangen door juffrouw Mirjam van der Starre. 

Ik hoop dat juf Anne snel herstelt, zodat zij haar 

werkzaamheden weer volledig kan oppakken. 

Juffrouw Joyce van der Ende die nog met 

zwangerschapsverlof is, wordt vanaf vandaag 

vervangen door juffrouw Marieke Onings. 

Een speciaal welkom ook voor Rajiv Doekhi. 

Vanaf vandaag zal Rajiv ons van 11.00-16.00 uur 

als conciërge met allerlei huishoudelijke 

werkzaamheden komen helpen. Ik hoop dat 

Rajiv zich snel bij ons thuis voelt en ons goed 

kan ondersteunen. 

Ik wens juf Sabine, juf Linda, juf Mirjam, juf 

Marieke en Rajiv een heel goede start toe en 

hoop dat zij snel hun draai met het werk en de 

kinderen hebben gevonden! 

 

Vanmorgen startten we op feestelijke wijze het 

schooljaar met een ballonnenboog bij het 

schoolhek en vlaggetjes op het plein. Speciaal 

voor de kinderen en ouders lag de rode loper 

uit! 
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Schoolgids 

De papieren versie van de schoolgids wordt 

alleen aan nieuwe ouders uitgereikt. De overige 

ouders kunnen de schoolgids 2016 –2017 van 

de website van De Gantel downloaden. 

Bovendien stuur ik hem met dit Gantelnieuws 

mee. 

Vandaag ontvangt u via de kinderen een fraai 

verzorgde jaarkalender.  

 

 

Gymrooster  

Als bijlage bij dit Gantelnieuws treft u ook het 

gymrooster voor het schooljaar 2016-2017 aan.  

Omdat meester Raymond een opleiding gaat 

volgen, heeft hij op de donderdagen 

studieverlof en wordt hij vervangen. Daarnaast 

wordt hij dit schooljaar in verband het bijwonen 

van MT-vergaderingen op 10 dinsdagen 

vervangen. 

Meester Raymond wordt vervangen door 

meester Tom van der Lee. 

 

 

Gymafspraken 

Zoals gebruikelijk moeten, voor de veiligheid, 

sieraden tijdens de gymlessen af. Deze kunnen 

voor de les in een bakje worden gelegd ter 

bewaring. De kinderen moeten aparte 

gymkleren aan hebben die makkelijk moeten 

zitten. Ook zijn gymschoenen verplicht. Hier zal 

strikt op worden toegezien. Vanaf de tweede 

week moeten deze verplicht aan. 

Het is de bedoeling dat elke leerling van groep 3 

t/m 8 na de gymles verplicht onder de douche 

gaat. Vrijstelling van het verplicht douchen 

wordt alleen verleend als daarvoor een geldige 

reden is. Het kind moet dan een briefje van de 

ouders of van de huisarts kunnen tonen. 

Verder geldt: uw kind moet een handdoek (en 

eventueel badslippers) bij zich hebben; er 

wordt niet langer gedoucht dan enkele minuten 

(geen doucheschuim); afdrogen gebeurt in de 

doucheruimte (de handdoek kan aan een 

speciaal daarvoor aangebrachte haak worden 

opgehangen).  

Het douchen gaat in op donderdag 25 augustus. 

Informatieavonden 

Op de informatieavonden ontvangen wij u 

graag om u het een en ander te vertellen over 

de gang van zaken op ‘de Gantel’ in het alge-

meen en die in de eigen groep in het bijzonder.  

Tijdens de informatieavonden bent u allemaal 

van harte welkom. We rekenen erop dat u het 

belang van deze avond inziet en komt! 

 

De data en tijden van de avonden zijn als volgt: 

Maandagavond 29 augustus: 

19.00 uur: de groepen 1-2 

20.00 uur: de groepen 3-4 

Dinsdagavond 30 augustus: 

19.00 uur: de groepen 5-6 
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20.00 uur: de groepen 7-8 

 

De informatieavonden starten met een 

algemeen gedeelte in de gymzaal van de school 

dat door mij wordt verzorgd en waarin onder 

andere informatie wordt gegeven over de 

werkzaamheden van de Ouderraad en het 

gedragsprotocol van de school.  

Hierna wordt de informatieavond door de eigen 

leerkracht(en) in het groepslokaal voortgezet. 

 

≈≈≈ 

10-minutengesprekken  

Op woensdag 7 en donderdag 8 september 

worden de ouders van de groepen 3 t/m 7 op 

school verwacht voor een tien-minutengesprek.  

Het tien-minutengesprek voor de groepen 8 

vindt plaats op 28 en 29 september. 

Een uitnodiging voor dit gesprek wordt vandaag 

op papier aan de kinderen meegegeven. 

 

 

2 studiedagen 

Maandag 19 september is de school in verband 

met een studiedag van onze Stichting gesloten. 

De dag erop, Prinsjesdag, zijn de kinderen ook 

vrij en hebben wij als team een tweede 

studiedag.  

 

 

 

Inning ouderbijdrage 2016-2017  

Met dit Gantelnieuws ontvangt u een brief van 

de penningmeester van de ouderraad met het 

verzoek om uw vrijwillige ouderbijdrage voor 

dit schooljaar te betalen.  

Daarnaast ontvangt u de begroting voor dit 

schooljaar en een machtigingsformulier voor 

automatische incasso van de ouderbijdrage. Dit 

machtigingsformulier mag bij juf Cynthia 

worden ingeleverd.  

De verantwoording over de uitgaven van het 

afgelopen schooljaar ontvangt u zodra deze 

klaar is. 

Omdat de brief belangrijke informatie en uitleg 

bevat, verzoek ik u deze goed door te lezen. 

Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage 

€60 per leerling. Gezinnen met 3 kinderen 

betalen max. €150 en een gezin met 4 kinderen 

max. €180. 

Ouders die geen gebruik willen maken van 

automatische incasso moeten de ouderbijdrage 

overmaken naar bankrekeningnummer NL 

92ABNA 058 840 08 07  t.n.v. OR De Gantel 

inzake ouderbijdrage, onder vermelding van 

naam en groep van uw kind. 

≈≈≈ 

Overblijfleidsters gezocht 

Voor dit schooljaar zijn we nog op zoek naar 

overblijfleidsters. Om het de ouders van onze 

leerlingen aantrekkelijker te maken dit 

vrijwilligerswerk te doen, geldt dat het 

overblijven kosteloos is voor de kinderen 
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waarvan de ouders als overblijfleidster op 

school assisteren. Dit geldt overigens alleen op 

dagen waarop de overblijfleidster op school 

met de kinderen overblijft. 

De vergoeding voor het overblijven bedraagt 

€9,00 per keer. 

Mocht u interesse hebben wilt u dan contact 

opnemen met juf Cynthia? 

 

 

 

Uitreiken van groepsgegevens 

Op verzoek van ouders worden vrijdag 26 

augustus aan de leerlingen groepsoverzichten 

meegegeven met daarop de namen, adressen, 

telefoonnummers en geboortedata van de 

kinderen uit een groep.  

Ouders kunnen deze gegevens gebruiken 

wanneer ze contact willen zoeken met de 

ouders van vriendjes of vriendinnetjes van hun 

kind. Met de geboortedata zijn ook de ver-

jaardagen bekend.  

Het kan voorkomen dat op de plaats van het 

telefoonnummer een sterretje staat afgedrukt. 

In dat geval is er sprake van een geheim 

nummer. 

Telefoonnummers van ouders die alleen 

gebruik maken van een 06-nummer en geen 

vaste telefoonlijn hebben worden zonder 

tegenbericht opgenomen in het 

groepsoverzicht. 

Willen ouders die er bezwaar tegen hebben dat 

de genoemde gegevens op een groepsoverzicht 

komen te staan, voor vrijdag 26 augustus 

contact opnemen met juffrouw Cynthia. Zij 

zorgt er dan voor, dat alleen de naam en adres 

van uw kind wordt vermeld. 

 

Kinderclub BOEI 90 nieuwe stijl! 

Beste ouders, 

Binnenkort starten de kinderclubs van BOEI 90 

weer.  

Dit seizoen gaat de kinderclub op de woensdag 

veranderen. In plaats van elke twee weken is de 

kinderclub voor de jongste kinderen dit seizoen 

alleen elke eerste woensdagmiddag van de 

maand. Als de eerste woensdagmiddag van de 

maand in een schoolvakantie valt schuift het 

een week op. De tijden zijn ook iets gewijzigd: 

de club is van 14.00-16.00. 

Elke keer organiseren we iets bijzonders voor de 

kinderen: Een bak of schilderworkshop, een 

voorstelling, een djembeles etc etc. Daarnaast 

blijven we ook de andere dingen doen die we al 

deden: Een liedje zingen, een praatje met de 

handpop en een verhaal uit de kinderbijbel. 

We vragen een bijdrage van € 2,00 per keer. 

 

De eerste kinderclub is op 7 september. Er zijn 

dan binnen en buiten oudhollandse spelen en de 

kinderen krijgen een ijsje. 
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De andere data zijn: 5 okt/2 nov/ 7 dec/ 11 jan/ 

1 feb/ 8 maart/ 5 april/ 10 mei/ 7 juni. 

Op de website van BOEI 90 zijn de datums te 

vinden. Ook kunt u hierop lezen wat we die 

woensdag op de kinderclub gaan doen. 

De kinderclub is voor kinderen in de leeftijd van 

4 tot en met 9 jaar.  

 

De kinderclub in de leeftijd van 9 – 12 jaar blijft 

gewoon een keer in de twee weken op 

vrijdagavond. Deze datums kunt u ook vinden 

op website. 

Alle kinderen zijn van harte welkom. Je kunt 

altijd vrijblijvend een keertje komen kijken. Ook 

vriendjes/vriendinnetjes of buurkinderen zijn 

welkom. 

www.BOEI90.nl   

Hartelijke groet namens alle 

kindermedewerkers van BOEI 90, 

Annemarie ten Brinke 

 

Verjaardagen  

In augustus zijn jarig 

(geweest):  

Neel Ramautar, 

Ouiam Ajouaoui, 

Ozan Var, Schafeig 

Adli, Stijn van der Klis, Lucas Reeser, Kerem 

Celik, Amira van der Harst, Charlotte Wallis de 

Vries, Miryam Achemlal, Sara van den Bos, 

Assia Bouhachlaf, Thijs Hayes, Layana El Yousfi, 

Sven van der Horst, Lisa Kuipers, Ruby de 

Roode, Shafik oemed, Rani Bharos, Max 

Willems, Frederique Blok, Karlijn van de Weg, 

Diya Sewdajal, Rénar Yildirim, Chloé Chiew, 

Mylo Seffelaar, Kay Pronk, Levi Tuijnman, Caro 

Wildemans, Jaden de Rooij, Keano de Jong, Anis 

Aouled-Lahcen, Kyan de Wit, D'Quinn Dania, 

Senna de Koning, Sophie de Gruiter, Dean 

Doelahmoengin, Jordy Ekkers, Emily Vink, 

Amber Willemsz Geeroms, Abigail Feenstra en 

Guillana Alspeer. 

 

In september zijn jarig: 

Elisa Vedder, Feline Paulides, Kaya Tetteroo, 

Oscar van Weelderen, Arjun Bholasingh, Jodrich 

Curiel, Ferdi Celik, Ryan Lakhisaran, Lotte Stap, 

Jay Kampers, Jayda Teunissen, Demi Franken, 

Milan Amin, Vedinee Wadekar, Tristan van 

Schie, Jarno Arkes, Jan Zuraniewski, José Plomp, 

Ammar Colakoglu, Sunny Debidien, Markus ten 

Brinke, Noor Geselschap, Avy Schalke, Jaeda 

Schalke, Bryan Siecker, Kyan Wiegman, Tygo 

Soer, Rinus Meerts en Jessie van Leeuwen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
 

http://www.boei90.nl/
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