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Open podium 

Afgelopen woensdag was het open podium voor 

de groep 5-8. Hoe kunnen de kinderen hun 

talenten laten zien. Wat hebben we een talenten 

op school, van synchroon zwemmen, tot cello 

spelen, op spitsen dansen tot piano spelen, van 

luizen moeder tot een geheel journaalbulletin 

van groep 8. Het was een hele leuke ochtend. 

 

 

De week van het geld 

De afgelopen week was het de week van het 

geld. We hebben in groep 7 en 8 een bezoek 

gehad van Nico en Erik van ABN-AMRO bank. 

Aan de hand van een 10 tal vragen hebben ze 

ons van alles geleerd over veilig geld lenen en 

hoe kun je geld verdienen. Het was een hele 

leerzame les. Aan de einde van de les hebben 

we ook allemaal een spaarpot gekregen. Dank 

jullie wel. 

 

 

 

 

Paasfeest 

Volgende week vieren we het Paasfeest. De 

winkels liggen al wekenlang vol met gekleurde 

tafelkleden en servetten en met heerlijke 

chocolade eieren en hazen. Het ontstaan van 

Pasen heeft weinig met hazen en eieren te 

maken maar des te meer met de oude 

Egyptenaren. Of liever gezegd: met een joodse 

baby die als volwassen man voor een keerpunt 

in de geschiedenis zou zorgen.  

Mozes, want over die man gaat het, wordt als 

baby gevonden door de dochter van de 

Egyptische farao. Hij wordt grootgebracht 

binnen de koninklijke familie, maar moet 

vluchten wanneer hij bij het verdedigen van een 
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(joodse) slaaf een Egyptenaar doodt.  

 

Bevrijding uit de slavernij 

Mozes krijgt vervolgens van God de opdracht zijn 

volk, de joden, te bevrijden van de eeuwenlange 

onderdrukking door de Egyptenaren. Met hulp 

van God, die als waarschuwing vele rampen en 

plagen laat plaatsvinden, laten de Egyptenaren 

tenslotte het joodse volk gaan. De Israëlieten 

vieren deze bevrijding uit de slavernij nog elk 

jaar met het vieren van het paasfeest. Hierbij 

worden lammetjes geslacht en speciale broden 

gegeten. 

 

 

Goede Vrijdag 

De joodse geschiedenis blijft zijn stempel op 

Pasen drukken. Enkele eeuwen later, in dezelfde 

tijd van het jaar, wordt Jezus namelijk 

gearresteerd. Judas, een van zijn leerlingen heeft 

hem aangewezen als de Koning der Joden. Op de 

vrijdag voor het paasfeest wordt Jezus 

voorgeleid voor de hogepriesters. Zij 

veroordelen hem tot de kruisdood. Deze vrijdag 

is bekend als Goede Vrijdag en staat, ondanks de 

misleidende naam, in het teken van droefheid. 

Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de 

mensheid worden herdacht. 

 

Paasfeest 

Gelukkig heeft dit verhaal een feestelijker 

vervolg. Wanneer de volgelingen van Christus 

enige dagen na de kruisiging het lichaam van 

Jezus willen balsemen, treffen zij zijn graf leeg 

aan. Hij is uit de dood opgestaan.  

 

Met Pasen wordt sindsdien door Christenen de 

wederopstanding van Jezus gevierd. 

In alle kerken wordt een (feestelijke) dienst 

gehouden. Soms organiseren kerken voor de 

dienst een paasontbijt. Een nieuwe paaskaars 

wordt binnengedragen en voor het eerst 

aangestoken. Daarbij wordt gezegd: Jezus 

Christus is opgestaan! Er wordt veel gezongen. 

Soms worden kinderen of volwassenen in deze 

dienst gedoopt, als teken van het nieuwe leven. 

 

 

 

Paasviering/creamiddag 

Op donderdag 29 maart a.s. vinden er op onze 

school verschillende Paasvieringen plaats: 

De groepen 1 en 2 starten met een paasontbijt 

en houden de Paasviering ’s ochtends in hun 
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eigen klas. Het Paasverhaal wordt verteld uit de 

Kinderbijbel.      

 

De groepen 3 t/m 6 vieren in de ochtend Pasen 

met elkaar in de gymzaal.  Daar zal het 

Paasverhaal centraal staan en zullen de kinderen 

verschillende Paasliedjes van de methode 

Trefwoord zingen. Aan het begin van de dag 

houden ook zij een paasontbijt. 

De viering van de groepen 7 en 8 vindt plaats na 

het paasontbijt: van 9.30 uur (de groepen gaan 

dan lopend naar de kerk) tot ongeveer 10.30 uur 

in de hervormde kerk van Wateringen.  

Voor het ontbijt hangt er bij de groepen 1 t/m 8 

een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat u 

wilt verzorgen. We hopen er met elkaar een fijne 

Paasochtend van te maken! 

Donderdagmiddag is er voor de groepen 3 t/m 8 

een creamiddag waar u als ouder zich ook voor 

op kan geven om te helpen. Dit kan bij de 

leerkracht van uw kind. De kinderen van de 

groepen 1/2 hebben woensdag 28 maart een 

creaochtend. 

 

 

Vrije dagen  

Omdat het vrijdag 30 maart Goede Vrijdag is, is 

de school die dag gesloten. Maandag 2 april is de 

school in verband met Tweede Paasdag 

gesloten. 

 

 

 

Actie Ronald McDonald Huis  

Voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen 

heel erg hun best gedaan en is er op allerlei 

manieren geld ingezameld voor het Ronald 

McDonald Huis! Een erg mooi initiatief dat 

ervoor zorgt dat ouders dichtbij hun zieke kind in 

het ziekenhuis overnachten. Want een kind in 

het ziekenhuis kan niet zonder zijn/haar ouders! 

De kinderen hebben zo goed hun best gedaan 

dat er maar liefst een bedrag van €1507,16 kan 

worden overgemaakt! Binnenkort wordt een 

symbolische cheque aan een medewerker van 

het Ronald McDonald Huis overgemaakt. 

 

 

Dode hoek les  

Op dinsdag 3 april krijgen de leerlingen uit 

groep 7 een verkeersles. Zij krijgen van rijschool 

Fly-Over een “dode hoek les”. In deze les 

worden zij bewust gemaakt dat zij niet altijd 

zichtbaar zijn voor bestuurders van grote 

voertuigen en hoe zij hier veilig mee kunnen 

omgaan. 

*** 

 

Bezoek aan Nationaal Archief 

Op woensdagochtend 4 april gaan de groepen 7 

naar het Nationaal Archief. Zij volgen daar de les 

"Schatgraven in het Nationaal Archief". 
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Groep 7b vertrekt direct om 8:30 uur en groep 

7a vertrekt om 10:00 uur. 

 

 

Landelijke Dag tegen Pesten, 19 april 

2018 

Natuurlijk is het nodig om elke dag bewust 

pesten te stoppen, maar 1 keer per jaar staan 

wij even bewust stil bij pesten en de gevolgen 

van pesten voor zowel slachtoffers, 

pestkoppen, meelopers en omstanders. Voor 

iedereen heeft pesten gevolgen! Kinderen 

beseffen niet altijd wat voor impact pesten kan 

hebben. 

De hele school zal op 19 april extra aandacht 

besteden aan het stoppen van pesten. Samen 

met de leerlingen worden in de klassen 

activiteiten gedaan om de leerlingen bewust te 

maken wij op school een positief, veilig en 

vertrouwd klimaat met elkaar creëren.  

 

 

Cito Centrale Eindtoets PO 

Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 

april maken de leerlingen van de groepen 8 de 

CITO Centrale Eindtoets PO. De toets toetst de 

vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en 

studievaardigheden. De toets wordt in de 

ochtenden afgenomen. De uitslag wordt na de 

meivakantie verwacht. 

We wensen de leerlingen alvast veel succes met 

het maken van de toets! 

 

 

Schoolreis 

Op vrijdag 18 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op 

schoolreis. Ouders die de betaling voor de 

schoolreis ad € 27,50 nog niet hebben 

overgemaakt verzoek ik vriendelijk de bijdrage 

vóór 1 april a.s. te betalen. De schoolreisbrief 

met het verzoek om tijdig te betalen heeft u 

begin deze week ontvangen. 

 

 

 

 

Inschrijven aanbod Halo Jobbing 

De drie workshops uit het naschoolse aanbod 

van Halo Jobbing waarmee we in januari zijn 

gestart, worden woensdag 28 maart afgesloten.  

Een tweede reeks workshops start woensdag 4 

april. Hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Zoals u weet, biedt de school dit aanbod in 

samenwerking met Halo Jobbing op de 

woensdagen aan van 12.45-13.45 uur. 

Het is de bedoeling dat de deelnemende 

kinderen tussen de middag hun boterhammetje 

op school opeten en daarna naar hun workshop 
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gaan. Na afloop worden de kinderen door hun 

ouders gehaald.  

 

De aanmelding gebeurt online! Let u er daarbij 

op dat u controleert of de groep waarvoor de 

workshop is bedoeld overeenkomt met de groep 

waarin uw zoon of dochter zit? 

Door te klikken op deze link komt u bij een 

overzicht van de cursussen die wij aanbieden. 

Na de online-aanmelding ontvangt u een 

bevestiging dat uw kind op de juiste wijze 

aangemeld is. 

Na de sluitingsdatum krijgt u schriftelijk van ons 

een bericht of uw kind ook daadwerkelijk mee 

kan doen met de cursus. 

 

Hierbij een overzicht van de cursussen die van 4 

april tot en met 27 juni worden aangeboden: 

 

Transformers@work. De knutselclub is een club 

voor kinderen die met allerlei verschillende 

materialen en vaardigheden aan de slag gaan 

om van alles te bedenken en maken. De 

kinderen gaan verven, tekenen, kleuren, 

mozaïeken en onder andere met papier-maché 

aan de slag. Wie maakt het mooiste Afrikaanse 

masker? Welke regels krijgt je eigen bordspel en 

hoe gaat het eruit zien? Geloven de mensen dat 

je papieren bloemen echt zijn? Hebben we alle 

dieren uit de boerderij nagemaakt? Een clubje 

kinderen met volop creativiteit in het maken en 

bedenken van allerlei leuke zaken.  Start: 4 april 

2018. Eind: 27 juni 2018. Aantal lessen: 10. 

Groep: 1 en 2. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: 

speelplein. (nog 5 plaatsen beschikbaar) 

 

*** 

Kom buiten spelen. De nadruk in deze cursus 

ligt vooral op herontdekken hoe leuk buiten 

spelen is. Zelfstandig en samen leren 

buitenspelen en creatief omgaan met materiaal 

of speelgoed om zo nieuwe spellen te bedenken. 

Deze cursus kan zowel in de gymzaal als op het 

schoolplein gegeven worden, zodat er bij regen 

altijd een uitwijkmogelijkheid is. Start: 4 april 

2018. Eind: 27 juni 2018. Groep: 3 en 4. Aantal: 

16 leerlingen. Locatie: speelplein. (nog 9 

plaatsen beschikbaar) 

 

*** 

Kids survival. Door samen te werken en het 

gebruik van nieuw aangeleerde technieken 

leren de leerlingen hoe ze bepaalde objecten 

kunnen gebruiken of passeren die ze 

tegenkomen in verschillende uitdagende 

bewegingsbanen. Ook zullen de leerlingen veel 

samenwerken. Start: 4 april 2018. Eind: 27 juni 

2018. Aantal lessen: 10. Groep: 5 en 6. Aantal: 

16 leerlingen. Locatie: gymzaal. (nog 2 plaatsen 

beschikbaar) 

 

 

Ooievaarspas  

Ouders die een ooievaarspas hebben, verzoek ik 

deze bij de administratie op school te laten 

http://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI2fERlIEdhbnRlbA/
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scannen. Alleen dan hebt u de voordelen van de 

pas en komt u voor korting van de schoolkosten 

in aanmerking. 

 

 

Koningsspelen  

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest 

voor kinderen in het basisonderwijs in 

Nederland en het Caribisch gebied. In 2013 zijn 

de eerste Koningsspelen georganiseerd in het 

kader van de inhuldiging van Koning Willem 

Alexander. Sinds de eerste editie nemen jaarlijks 

meer dan een miljoen kinderen en rond de 5400 

basisscholen deel aan de Koningsspelen. Een 

overweldigend succes dus.  

Het doel van deze sportieve dag is om kinderen 

te laten zien hoe belangrijk én leuk het is 

om samen te bewegen. Dit jaar worden de 

Koningsspelen op vrijdag 20 april gehouden. 

In de week voorafgaand aan de Koningsspelen 

krijgt u nog een uitgebreide brief!  

 

 

 

 

Betaling 4e termijn overblijven 

Ouders waarvan de kinderen overblijven en die 

de overblijfbijdrage in termijnen betalen, wordt 

verzocht om dit uiterlijk 1 april te doen. 

 

 

 

Kandidaten gezocht voor 
oudergeleding MR  
 
De Medezeggenschapsraad (MR) levert in 

wederzijdse betrokkenheid door kritische en 

deskundige deelname een substantiële bijdrage 

aan het optimaal functioneren van De Gantel. 

De MR behartigt de belangen van zowel 

personeel, leerlingen als ook de ouders met 

gebruikmaking van de in de wet en het 

reglement vastgelegde bevoegdheden  en 

verricht de haar opgedragen taken als gevolg 

van de wet en het reglement. 

De MR is d.m.v. advies- en instemmingsrecht 

betrokken bij beslissingen die direct te maken 

hebben met het onderwijs, het beleid op de 

school en algemene zaken over het reilen en 

zeilen op een basisschool. De directie van de 

school en het bestuur van de SCOH nemen 

besluiten waar nodig met instemming of na 

advies van de MR en luisteren goed naar de 

argumenten en standpunten van de MR. Er 

heerst een goede open sfeer in het overleg met 

de MR, dat in nauwe betrokkenheid plaatsvindt 

met bevoegd gezag van de school. Het bevoegd 

gezag is zelf geen lid van de MR.  



 
- 7 - 

De MR streeft te allen tijde een open dialoog na 

en stelt het belang van kinderen, ouders en 

personeel te allen tijde voorop. De MR heeft 

hierin altijd een belangrijke stem gehad, 

gevoerd en gekregen en nog steeds is zij zeer 

nauw betrokken bij alle veranderingen die 

telkens weer aan de orde zijn. 

De leden van de MR worden voor een termijn 

van 3 jaar gekozen uit en door de aangestelde 

personeelsleden en uit en door de ouders of 

verzorgers van  leerlingen. Deze termijn kan 

met nog één termijn van 3 jaar worden 

verlengd. De MR heeft een afvaardiging in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

[GMR] van het bestuur.  

Carlo Reeser gaat na een termijn van 3 jaar de 

Medezeggenschapsraad verlaten. Momenteel 

bestaat de MR van de Gantel, naast de vacature 

uit de volgende leden:  

namens de ouders:  

- Mounir Souirti 

- Akim Wildemans 

namens het personeel:  

- Lisette Havekes 

- Jolanda van de Konijnenburg 

- Evelijne Warning 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten 

om de vacature in de oudergeleding in te 

vullen.  Voelt u zich in brede zin betrokken bij 

het reilen en zeilen van de Gantel en wilt u als 

ouder/verzorger hierover meepraten? 

Geïnteresseerden worden verzocht hun 

kandidatuur kenbaar te maken. Indien er 

meerdere kandidaten zijn, zullen er 

verkiezingen volgen. Deze zullen onder 

voorbehoud in april worden gehouden. U 

ontvangt hierover nog nader bericht.  Mocht u 

zich kandidaat willen stellen, dan kunt u tot en 

met 06 april 2018 contact opnemen met één 

van de MR- leden of stuur een e-mail 

mrgantel@scoh.nl. 

 

 

 

Vrachtwagen gevraagd 

Van 25 t/m 29 juni gaan de kinderen van de 

groepen 8 op schoolkamp. Maandag de 25ste 

fietsen zij naar Ter Aar en op vrijdag de 29ste 

worden zij door hun ouders met auto’s weer 

opgehaald. 

Het is de bedoeling dat de fietsen 

donderdagmiddag 28 juni rond 16.30 uur met 

een vrachtwagen naar school worden vervoerd. 

Hiervoor zijn we op zoek naar een ouder met 

een vrachtwagen die ons kan helpen. Als u in de 

gelegenheid bent om dit te doen of iemand 

kent die ons kan helpen, verzoek ik u om dit aan 

mij door te geven. 

 

  

 

Wateringse Veld loopfestijn 

Ook dit jaar vindt de Wateringse Veldloop weer 

plaats bij ons in de wijk. Vorig jaar waren we met 

veel kinderen van school aanwezig! Het lijkt ons 

mailto:mrgantel@scoh.nl
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leuk om hier weer met z’n allen aan mee te 

doen! 

De Wateringse Veldloop is op zondag 10 juni 

2018. 

Er zijn weer twee afstanden, de 500m en de 2,5 

km. De 500m is bedoeld voor de kleuters van de 

school en vanaf groep 3 wordt de 2,5km 

gelopen. 

Deelname aan de loop is gratis als er via school 

wordt ingeschreven, dit kan t/m vrijdag 11 mei! 

Opgeven kan via de website van school 

(www.degantel.nl), hier is een 

aanmeldingsformulier wat ingevuld kan worden. 

Op de dag zelf zullen we op een vaste plek 

verzamelen en daarna met z’n allen naar de start 

gaan. Er zal een aantal leerkrachten aanwezig 

zijn. Het is natuurlijk extra leuk als iedereen dan 

ook het Gantel t-shirt aan heeft! Het is wel de 

bedoeling dat de kinderen onder begeleiding 

van ouder/verzorgers deelnemen. Als school 

regelen we alleen de inschrijvingen en een stukje 

begeleiding op de dag zelf. 

Na de finish dient het kind door u te worden 

opgevangen. 

Ter voorbereiding op de Wateringseveld loop 

zullen er vanaf de meivakantie nog 5 

looptrainingen georganiseerd worden waar de 

kinderen zich voor op kunnen geven. Informatie 

hierover volgt nog.  

We hopen op een grote deelname! In de laatste 

week voor de loop zal er nog een laatste 

infobrief worden meegegeven aan de 

deelnemers. 

Verjaardagen  

In april zijn jarig:  

Sana Khadjé, Guus van 

Holsteyn, Mika Yang, 

Daniel Hailemariam, 

Timothy Doelkarim, 

Jimmy Yang, Amira Chergui, Katey van den 

Abeele, Sophia Fuschillo, Chimène Netten, Eva 

Bos, Skyler Brandsen, Ivano Gavranović, Jits 

Doomen, Tom Valk, Charlie Fuschillo, Zoefiyaan 

Pashaie, Davy van Nuissenburg, Floortje 

Scholtes, Stefan Vink, Gwyneth de Bondt, Demi 

Ruivenkamp, Cristiano Oudshoorn, Viktor Maat, 

Nathan Boakye Nartey, Sophie Timmermans, 

Bjorn Köhne, Dilana Amin, Dani van der Lind, 

Peace van Paasen, Saphira Soon en Christina 

Abebe. 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

http://www.degantel.nl/onderwijs/gym/wateringseveld-loop-2017/aanmelden-wateringse-veld-loop

