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Periodiek parkeerverbod
In december 2016 is er door de politie een

Voorjaarsvakantie

inventarisatie van verkeersproblemen gemaakt

In verband met de voorjaarsvakantie is de

waarin onderzocht is op welke plekken rond de

school gesloten van maandag 26 februari tot en

school gevaarlijke situaties waren en waar

met vrijdag 2 maart.

foutief of dubbel auto’s werden geparkeerd.
≈≈≈

In verband hiermee zijn daarna op de hoeken
van straten paaltjes geplaatst, zodat hier niet

Donderdag 8 maart studiemiddag

meer kan worden geparkeerd. Aan de situatie

In tegenstelling tot het vermelde op de

op het Luchtenburgplein is helaas niets

jaarplanning en de schoolgids wordt de

veranderd.

studiemiddag van maart niet op 15 maart a.s.

Als vervolg hierop wordt op de ventweg aan de

maar op donderdagmiddag 8 maart a.s.

Laan van Wateringse Veld na overleg tussen de

gehouden. Deze middag zijn de kinderen vrij. U

politie, de gemeente en de school tijdens de

heeft hier eerder op 1 en 8 februari een mail

voorjaarsvakantie een zogeheten ‘’Kiss & Ride’’

over ontvangen.

strook gecreëerd . Dit gaat gebeuren op het
laatste gedeelte van de ventweg voor de
kruising met de Treslonglaan.
Op schooldagen mag met uitzondering van de

Vakantieregeling 2018-2019

schoolvakanties op de maandag, dinsdag,

Prinsjesdag

18-09-2018

Herfstvakantie

22-10-2018 t/m 26-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018 t/m 04-01-2019

donderdag en vrijdag van 08.00-08.30 uur en
van 14.45-15.30 uur hier niet meer geparkeerd

Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019

worden, maar is de ‘’Kiss & Ride’’ strook

Goede Vrijdag
2e Paasdag

19-04-2019
22-04-2019

bedoeld voor ouders die met de auto hun kind

Meivakantie

29-04-2019 t/m 10-05-2019

bij school willen afzetten. Voor de woensdag

Hemelvaartvakantie 30-05-2019 t/m 31-05-2019

geldt dit van 08.00-08.30 uur en van 12.00-

Tweede
Pinksterdag
Zomervakantie

13.00 uur.

10-06-2019
22-07-2019 t/m 30-08-2019

De studie(mid-)dagen en andere vrije middagen
worden
gemaakt.

voor

de

zomervakantie

bekend

Aanschaf tablets
Na de voorjaarsvakantie worden de verouderde
computers en schermen die op de gang door de

groepen 4 t/m 8 worden gebruikt vervangen

ontvangen deze week ook werkbladen met

door 60 Dell tablets.

verschillende onderwerpen, waarbij ze slim
leren om te gaan met geld.

Bezoek aan kinderboerderij
Groep 1-2A brengt op woensdag 14 maart een
Bijbehorend zijn twee opbergkasten op wieltjes

bezoek aan kinderboerderij “Op den dijk”. De

geleverd waar de tablets aan het eind van de

kinderen zullen een les krijgen binnen thema

schooldag in bewaard en opgeladen kunnen

Lente en zullen hierbij actief aan het werk gezet

worden.

worden in groepjes.

Groep 5A is de winnaar
Begin januari kwam meester Ruud met de
wisselbokaal ‘Schoonste toilet van de maand’
de klassen langs. Hij legde de kinderen uit dat
Hiermee kunnen de kinderen van de groepen 4

de groepen die de toiletten het schoonst

t/m 8 over 3 tablets per groep beschikken.

houden,

Daarnaast is er een kar met 30 tablets

Daarbij let meester Ruud dagelijks op de

beschikbaar voor gebruik met de hele groep. De

aanwezigheid van papieren handdoekjes op de

kinderen van de groepen 1 t/m 3 kunnen ook

grond, water op de wastafel, of er op de bril is

van de tablets gebruik maken, maar zullen ook

geplast, of er niet is doorgetrokken en of er wc-

nog aan de overige computers kunnen werken.

papier op de grond ligt. De groepen die de
minste

de

minpunten

wisselbokaal.

De week van het Geld
In de week van 12 maart krijgen de groepen 7
en 8 een gastles in het kader van de "Week van
het geld".
Het doel van deze themaweek is: Leerlingen te
leren omgaan met geld. De leerlingen

wisselbokaal kunnen

hebben,

winnen.

winnen

de

Hopelijk zitten de kinderen door het besluit niet
meteen in de Putty.

Informatie van de Ouderraad
Actuele informatie inclusief nieuwsbrieven kunt
u vinden op de website van de ouderraad. Het
adres is:
Omdat de kinderen van groep 5A hun toilet de

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

afgelopen maand het schoonst hebben

De nieuwsbrief van januari en februari is met

gehouden, ontvingen zij uit handen

dit Gantelnieuws meegestuurd.

van meester Ruud de wisselbokaal. Jongens en
meisjes: van harte gefeliciteerd!
We zijn benieuwd wie de volgende winnaars
zijn!

Betaalverzoek ouderbijdrage
Nog niet van alle ouders hebben we de
ouderbijdrage mogen ontvangen.

Geen ‘putty’ meer op school
Het is belangrijk voor kinderen om zich goed te
kunnen concentreren. Ook bedrijven spelen
hier graag op in. Na de 'fidget spinner' en het
fenomeen kneedgum is ook 'putty' (een soort
slijm) op de markt gekomen. Ontwikkelaars
beweren keer op keer dat hun uitvinding
kinderen helpt met de concentratie. In de
praktijk merken we echter het tegengestelde.
Kinderen die tijdens de instructie constant bezig
zijn met de spullen in hun hand, dat volledig
hun aandacht opslokt. Om deze reden hebben
we besloten dat alle varianten in de school
verboden zijn en met de kinderen mee naar
huis gaan.

We hebben nog een hoop activiteiten op de
planning staan en kunnen uw financiële steun
hiervoor hard gebruiken.
Graag doen wij vanuit het OR daarom opnieuw
de oproep aan alle ouders die nog niet hebben
betaald dit alsnog zouden willen doen.

De OR-bijdrage, EUR 42 per kind, kan
overgemaakt

worden

naar

IBAN

rekeningnummer NL 92ABNA 058 840 08 07 tnv
OR De Gantel, onder vermelding van naam en
groep van uw kind(eren).
Betaalt u liever per automatische incasso? Stuur
dan

een

e-mail

of

download

het

machtigingsformulier vanaf de website van de
school.

Misschien heeft u redenen om niet te betalen?

met kortingsbonnen en een link naar de

Wij zouden dit graag met u delen. Stuur daarom

activiteiten.

een e-mail
naar Gantel.Penningmeester@gmail.com
De voorzitter van de OR zal uw mail strikt
vertrouwelijk behandelen.
Hartelijk dank voor uw medewerking, namens
de OR.

Schooltuinen Rijswijk
VakantiepasClub Voorjaarsvakantie
VakantiepasClubleden gaan zich niet vervelen,
want de makers van de ZomervakantiePas
hebben ook voor de Voorjaarsvakantie een
mooi activiteitenaanbod samengesteld mét
VakantiepasKorting. Zo kunnen circusartiesten
in spé de leukste trucs zelf uitproberen bij
Circaso. Op de springkussens van Kids Eiland
kan

iedereen

zijn

energie

kwijt.

Lekker

achterover zitten mag bij de kindervoorstelling

Over een paar weken begint het voorjaar en het
seizoen voor de kindertuinen! Vanaf 19 maart
tot september kun je weer tuinieren op de
Rijswijkse Groei en Bloei Schooltuin complexen.
Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen een tuintje
krijgen. Maar ook de jongere kinderen hebben
de mogelijkheid te tuinieren op de zogenaamde
“ouder/kind”

tuintjes.

Ouders

en

belangstellenden zijn altijd van harte welkom,
om een kijkje te komen nemen of om af en toe
te helpen.

Held op Sokken in Het Nationale Theater. Ook
aan creatievelingen is gedacht. Zij maken
bijvoorbeeld hun eigen minischilderij in het
Haags Historisch Museum of een unieke
Eenhoorntaart bij Perfect Pastry. Deze en alle
andere activiteiten zijn nu te bekijken op
www.vakantiepas.nl !

De afmeting van een kindertuin is ongeveer
20m², en de bijdrage bedraagt slechts €10,- per
kind, voor een heel seizoen tuinieren.

tuiniert 2 keer per week van 16.00 tot 17.30
uur, aan

uw

kind

nog

één van de

twee

Schooltuin

complexen:
-

Is

Je

geen

lid

van

de

VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via
www.vakantiepas.nl en maak meteen gebruik
van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen
twee weken vóór elke schoolvakantie een mail

aan

de

Eikelenburglaan:

maandag

en

(vlakbij

de

donderdag
-

aan

het

Julialaantje

kinderboerderij): maandag, dinsdag en vrijdag.

Tijdens de 6 weken zomervakantie is de tuin

maart naar het Julialaantje, als er nog tuinen

drie avonden per week een paar uur open, dan

beschikbaar zijn, schrijven we je ter plekke in.

kan je zelf bepalen op welke avonden je komt

Kijk op de website voor meer informatie:

tuinieren, al is het maar even om te oogsten of

www.schooltuinenrijswijk.nl.

water te geven. Kan je zelf niet? Geen

Met vragen kun je altijd terecht bij mevr. S.v.d.

probleem! Ouders, oma’s, opa’s of vrienden

Kooij, tel. 06 - 237 42 426

mogen in de vakantie periode komen helpen
om je tuin bij te houden.

De kinderen leren onder begeleiding hun tuintje
te bewerken, in te zaaien, te beplanten en goed
te verzorgen. Alle zaden en plantjes worden
verstrekt. We werken volgens een zaai schema.
Tuingereedschap en gieters zijn aanwezig.
Alle

bloemen,

zoals

zonnebloemen,

droogbloemen, dahlia’s en alle groenten, zoals
sla,

andijvie,

uien,

kolen,

bietjes,

prei,

winterwortelen, aardbeien, courgettes en nog
veel meer, uit je eigen tuintje mag je mee naar
huis nemen, en dit is allemaal onbespoten.

Heb je zin in tuinieren gekregen? Vul het
aanmeldingsbriefje in dat als bijlage bij dit
Gantelnieuws zit en stuur het op naar
Mevr. S.v.d. Kooij, Wenenweg 34, 2548TX Den
Haag, tel. 06 - 237 42 426. Of geef je op via email: schooltuinenrijswijk@caiway.net.

Op maandag 19 maart en dinsdag 20 maart
beginnen we met tuinieren. Ben je te laat met
aanmelden kom dan naar de tuin op 19 maart
om 16.00 uur naar de Eikelenburglaan of 20

Uitnodiging informatieavond
“Werken in het (basis) onderwijs”
Zoekt u werk met (meer) betekenis? Dan is
werken in het Haagse onderwijs mogelijk iets
voor u.
Misschien denkt u er al een tijdje over na: past
het

onderwijs

bij

mij?

Wat

zijn

de

mogelijkheden?
Kom dan naar de informatieavond “Leraar van
Buiten” op woensdag 7 maart 2018.
Dan kunt u kennismaken met dit prachtige vak
en de mogelijkheden die er voor u zijn. We
hopen u tijdens deze avond enthousiast te
maken voor een overstap naar het funderend
onderwijs

in

Den

Haag

en

omgeving!

De locatie voor ‘Leraar van Buiten’ is de Haagse
Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein
75, tegenover station Hollands Spoor.

Wat kunt u tijdens deze avond verwachten?
19.00 uur
Inloop met koffie en thee
19.30 uur

Welkom door onderwijswethouder Saskia
Bruines, gevolgd door Ewald van Vliet,

Verjaardagen
In maart zijn jarig:

bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs,

Giovanni van Wijk, Thor

namens de Haagse schoolbesturen

Hut, Sven Wilbrink,

Panelgesprek met ervaringsdeskundigen over

Shamaya Bidesi,

werken in het onderwijs, onder leiding van

Jahmairo Antonia, Lotte

programmaleiders Gert van den Ham en John

Sanders, Noah van Dijk, Esmée Verburg-Penel,

Swildens.

Fay Nas, Fleur Klopmeijer, Vasco Bouma, Ela

20.30 uur

Orhan, Luca Streefkerk, Jennifer de Munnik,

Interactieve sessies over het zijinstroomtraject

Emily van Leeuwen, Abdessamad Bouhachlaf,

en de lerarenopleidingen voor het

Bunyamin van der Kaaden, Fleur Holtzer,

basisonderwijs en voortgezet onderwijs, met

Quinten van der Does, Shanaya Debidien,

lerarenopleiders, HRM’ers, ervaringsdeskundige

Chayim Smagge, Thomas Bol, Roeland van

zijinstromers en basisschooldirecteuren en

Hoek, Luka Overbeeke, Timo Nieuwenbroek,

rectoren/directeuren van vo-scholen.

Samar Chotoe, Romain Vollebregt, Jaz'Elle

Er wordt één ronde gehouden; elke sessie duurt
circa een uur.
21.30 uur
Gelegenheid voor een drankje met de

Fleur, Xander Meuris, Aradhiya Hanoeman,
Olivia van Hensbergen, Thijs Wilbrink, Lindsay
Jonker, Jasper Bol en Rasit Karagöz.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

mogelijkheid voor een 'speeddate' waarin u
meer gedetailleerde vragen kunt stellen aan

Met vriendelijke groeten,

de opleiders en de andere informanten uit de

mede namens de collega’s,

interactieve sessies.
22.30 uur
Einde
U kunt zich opgeven via
www.klassewerkdenhaag.nl
Graag tot ziens!

Vriendelijke groeten,
Gert van den Ham en John Swildens

Herman van Reine.

