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Welkom!  

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar ontvangt u weer het 
Gantelnieuws. Ik hoop dat u met de kinderen een fijne vakantietijd hebt 
gehad en dat niet alleen de kinderen maar ook u weer fris aan een 
nieuwe (school)jaar kunnen beginnen. Wij zijn de afgelopen week druk 
bezig geweest om alles voor een goede en frisse start voor te bereiden. 
Vanmorgen waren alle lokalen piekfijn in orde en lagen op de tafeltjes 
van de kinderen alle materialen voor een nieuw schooljaar klaar. Wij zijn 
voorbereid en hebben er weer veel zin in om er met u en de kinderen 
een fantastisch jaar van te maken.  

Vanmorgen kwamen alle kinderen en ouders onder een fraaie 
ballonnenboog en over de rode loper het schoolplein op. 

Een speciaal welkom voor juf Dilianne Beekink die als adjunct-directeur 

ons team komt versterken. Ook Dilianne heeft haar eerste dagen er al 

op zitten en lijkt haar draai al aardig te vinden. We wensen Dilianne een 

goede start en veel werkplezier bij ons toe! 

   

 

Schoolgids en jaarkalender  

De nieuwe schoolgids staat op onze website en is ook via deze link te lezen: 

https://digitaalpubliceren.com/degantel/18386/3/ 

Het informatieboekje voor nieuwe ouders is onveranderd gebleven, staat ook op onze website en is 

via deze link te lezen: 

informatieboekje-2021-2022.pdf (degantel.nl)  

Maandag ontvangt u via de kinderen een fraaie jaarkalender om thuis op te hangen. 

≈≈≈ 

Informatie van de Ouderraad 

Actuele informatie inclusief nieuwsbrieven kunt u vinden op de website van de ouderraad. Het adres 

is: http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigitaalpubliceren.com%2Fdegantel%2F18386%2F3%2F&data=05%7C01%7Chvreine%40scoh.nl%7C9833255fc42a439a3acb08da599fa49c%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637920839446615114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qQo2UboasAF6JImJIDR8FcpjZ62TISekAh7dLaDOYeY%3D&reserved=0
https://www.degantel.nl/images/pdf/informatieboekje-2021-2022.pdf
http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad


 
                                          Nummer 1  |  22 augustus 2022 

    2 

Toegang tot de school 

Om drukte bij de ingang van de school te beperken gebruiken de groepen aan het begin en einde van 

de schooldag verschillende in- en uitgangen. De schooldeuren gaan ’s ochtends om 08.20 uur open.  

• Groepen 1/2: De achterste deur op het schoolplein bij de picknicktafel.  

• Groepen 3 + 5A: De deur op het schoolplein bij het bordes.  

• Groepen 4 + 8: De deur aan de Treslonglaan.  

• Groepen 5B + 6 + 7: De deur aan de Laan van de Wateringseveld (hoofdingang).  

• Kinderen die om 08.30 uur of om 13.00 uur gym hebben, maken gebruik van de pleindeur bij het 

bordes.  

Datzelfde geldt voor de kinderen die na de laatste gymles om 15.00 uur naar huis gaan.  

Kinderen die op de fiets komen, moeten hun fiets op het schoolplein zetten en moeten de in- en 

uitgang gebruiken zoals hierboven staat aangegeven. Dat betekent bijvoorbeeld voor de kinderen 

van de groepen 4 en 8 die met de fiets komen, dat zij om de school heenlopen om de school in te 

gaan of na schooltijd hun fiets van het plein op te halen.  

Gebruik in- en uitgangen voor kinderen die niet overblijven  

De kinderen van de groepen 1-2 die tussen de middag thuis gaan eten worden om 11.45 uur door de 

leerkrachten naar de uitgang bij de Treslonglaan gebracht. Het is de bedoeling dat deze kinderen na 

de lunch weer om 12.55 uur via de hoofdingang de school ingaan. De kinderen van de groepen 3-8 

die tussen de middag thuis eten, verlaten de school via de voordeur aan de Laan van Wateringse 

Veld. 

Ouders in de school 

• Op de eerste schooldag/wendag van een kind mogen beide ouders om 08.10 de school in om 

kennis te maken met de leerkracht en het lokaal. De andere wendagen en op de eerste schooldag 

mag er een ouder mee naar binnen. 

• Verder zetten de ouders hun kind(eren) ’s ochtends bij school af en komen zij dan niet binnen. De 

leerkrachten kunnen na schooltijd bij het naar buiten brengen van de leerlingen de ouders bij de 

uitgang kort te woord staan. Ouders die een gesprekje met de leerkracht willen hebben, kunnen 

daarvoor een afspraak maken. Dit gesprekje kan in school plaatsvinden.  

• Ouders die hun kind onder schooltijd (voor bijvoorbeeld een afspraak buiten de school) komen 

ophalen, mogen daarvoor zelf hun kind bij de groep ophalen. Ouders kunnen aanbellen aan bij de 

hoofdingang aan de Laan van Wateringse Veld. 

 

Gymrooster 

Meester Stephan geeft op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gymles aan de groepen 3-8. Het 
gymrooster is als volgt: 
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De kinderen van de groepen 1-2 krijgen 2 keer per week gymles. Deze lessen worden door de eigen 

leerkracht in het speellokaal gegeven. 

 

 

Gymafspraken 

Vanaf maandag maken de kinderen van de groepen 3 t/m 8 net als voor de zomervakantie van de 

kleedkamers gebruik. 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.   

Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is er de mogelijkheid om na de gymles te douchen; dit is 

niet verplicht. Uw kind moet dan 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).   

Voor groep 6 t/m 8 mag er bij het douchen doucheschuim en deo gebruikt worden (geen spuitbussen). 

Deodorant wordt voor de oudere kinderen aangeraden, zo blijft de klas na de gymles ook fris ruiken. 

≈≈≈ 

Hoofdluiscontrole 

Een aantal ouders zal weer worden gevraagd om de hoofdluiscontrole in de groepen te komen doen. 
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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 algemeen 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! Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.  

De data en tijden van de avonden zijn als volgt:  

Maandagavond 29 augustus: de groepen 1-2: 19.00 uur in de klas de groepen 5-6: 20.00 uur in de klas 

Dinsdagavond 30 augustus: de groepen 3-4: 19.00 uur in de klas de groepen 7-8: 20.00 uur in de klas 

 

 

10-minutengesprekken 

De 10-minutengesprekken met de ouders zullen in op de volgende dagen in school worden gehouden: 

• Dinsdag 6 september voor groep 4A 

• Woensdag 7 voor de groepen 4B, 5, 6 en 7 

• Donderdag 8 september voor de groepen 4 t/m 7 

• Dinsdag 11 en woensdag 12 oktober voor de groepen 3 en 8 
 

Een uitnodiging voor dit gesprek volgt nog via Social Schools.  

 

 

Vrije dagen 19 en 20 september 

Maandag 19 september is de school in verband met een studiedag van SCOH gesloten. De dag erop is 

de school ivm Prinsjesdag gesloten. 

 

 

Sportochtend voor groepen 6-8  

Bij goed weer wordt er op dinsdag 6 september voor de groepen 6-8 een 

sport- en spelletjesochtend op het strand van Kijkduin georganiseerd. ’s 

Middags volgt een min of meer aangepast programma op school.  

Meester Stephan stuurt nog nadere informatie. 

                                 ≈≈≈ 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivq4Les_zcAhWRLVAKHYzlAdUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.obsdepijler.nl/nieuws/sportdag-groep-1-2&psig=AOvVaw3grVzS8fddVqP0GR_KQhks&ust=1534881025538420
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‘Kom in de klas’ 
Per abuis zijn de ‘Kom in de klas/gymzaal’ momenten niet in de jaarkalender opgenomen. Deze zijn in 

de agenda van Social Schools te zien en zijn als volgt: maandag 3 oktober, dinsdag 13 december, 

woensdag 8 februari, donderdag 30 maart en vrijdag 26 mei. Tegen de tijd dat er een inloopmoment 

komt, krijgt u van de leerkracht van uw kind een uitnodiging om u aan te melden.  

 

 

3SSport  

Vanaf dit schooljaar werken wij niet meer samen met Halo Jobbing maar begeleiden 5 medewerkers 

van 3SSport de kinderen tijdens het overblijven. 4 van hen verzorgen activiteiten voor de kinderen en 

één van hen coördineert dit en onderhoudt ook de contacten met de overblijfmoeders, juf Cynthia en 

mij. 

 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 


