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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.   

 

Een speciaal welkom voor juf Marloes Mark, 

juf Lisette Ernst, juf Marieke van Koeveringe, 

juf Marieke Onings en juf Ada Penning.  

Ik hoop dat zij zich snel bij ons thuis voelen 

en veel voor de leerlingen kunnen 

betekenen. 

 
 

Een feestelijke start 

Maandag 21 augustus gingen de 

schooldeuren na een welverdiende vakantie 

weer open. Net als andere jaren waren het 

team en de leerlingen enthousiast om weer 

te beginnen. De school zag er tip top uit en 

ook in de klassen was alles voorbereid om 

het schooljaar weer goed te beginnen. 

Vrijdag 15 september wordt een belangrijke 

dag. Dan vieren wij met een groot 

circusfeest het 20-jarig bestaan van de 

school. De start van het schooljaar stond 

maandagmorgen in het 

teken hiervan. De 

kinderen werden bij het 

schoolhek door Clown 

‘Kimmy’ ontvangen en 

mochten onder een 

ballonnenboog over de 

rode loper het plein op. Clown 'Kimmy' is 

daarna bij alle kinderen in de groepen 

geweest om het lustrumfeest van 15 

september aan te kondigen.  

 

De school was al door 

de ouderraad met 

‘circuselementen’ 

versierd met vlaggetjes 

op de ramen, kleine 

circustenten op school 

en echte circus- 

gordijnen bij de toegangen tot de school. Al 

met al hadden we een feestelijke start en 

belooft het weer een fijn schooljaar met een 

mooie lustrumviering te worden. 
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Hoera, een baby! 

Woensdag 16 augustus is juf Lisette uit 

groep 1/2A bevallen van 

een gezonde dochter. Zij 

heet Esmée.  

Juf Lisette wordt tot half 

december op de 

woensdag, donderdag 

en vrijdag vervangen door juf Ada Penning. 

Omdat juf Rosie Rhoda haar 

vervangingswerk na de zomervakantie niet 

kwam uitvoeren, heb ik gelukkig juf Ada 

Penning bereid gevonden om juf Lisette te 

vervangen. De ouders van deze groep zijn 

hierover per brief door mij geïnformeerd. 

 

Schoolgids  

De papieren versie van de schoolgids wordt 

alleen aan nieuwe ouders uitgereikt. De 

overige ouders kunnen de schoolgids 2017 –

2018 van de website van De Gantel 

downloaden. Bovendien stuur ik hem met 

dit Gantelnieuws mee.  Maandag ontving u 

via de kinderen een fraai verzorgde 

jaarkalender. 

 

Betaling ouderbijdrage 

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 een machtigings-

formulier voor degene die nog niet gebruik 

maken van automatische incasso voor het 

betalen van de ouderbijdrage en dit wel 

graag zouden willen.  

  

Dit machtigingsformulier mag bij juf Cynthia 

worden ingeleverd. Let op! Heeft u 

voorgaand schooljaar al een 

machtingsformulier ingeleverd, hoeft u dat 

niet opnieuw te doen. De machtiging loopt 

namelijk automatisch door totdat deze 

wordt stopgezet door u.   

  

De allereerste incasso’s voor de leerlingen 

waarvoor al een machtigingsformulier is 

afgegeven zal plaatsvinden in september.  

  

Omdat de brief belangrijke informatie en 

uitleg bevat, verzoek ik u deze goed door te 

lezen. 

  

De begroting voor dit schooljaar kunt u 

online terug vinden op de website van de 

school op de pagina van de Ouderraad. Op 

basis van de verwachte uitgaven, bedraagt 
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de ouderbijdrage voor dit schooljaar €42 per 

leerling.  

 Ouders die geen gebruik willen maken van 

automatische incasso kunnen de 

ouderbijdrage overmaken naar IBAN-

rekeningnummer NL 92 ABNA 0588 4008 07 

t.n.v. OR De Gantel inzake ouderbijdrage, 

onder vermelding van naam en groep van 

uw kind. 

 

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/ouderra

ad 

 

Afsluiten deur Treslonglaan 

Willen de ouders die onder schooltijd de 

school via de deur aan de Treslonglaan 

verlaten deze achter zich sluiten? Deze blijft 

af en toe teveel openstaan. 

 

Gymrooster   

Als bijlage bij dit Gantelnieuws treft u ook 

het gymrooster voor het schooljaar 2017-

2018 aan.   

 

 

Vervanging meester Raymond 

Dit schooljaar wordt meester Raymond 

iedere maandagmiddag tijdens zijn 

ouderschapsverlof vervangen door gymjuf 

Emily Elias. Juf Emily is al komen 

kennismaken en zal aan de kinderen van de 

groepen 3 gymles geven. 

 
 

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.  

http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad
http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad
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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 maandag 28 

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 

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!  

  

De data en tijden van de avonden zijn als 

volgt:  

 

Maandagavond 28 augustus:  

19.00 uur: de groepen 3-4  

20.00 uur: de groepen 1-2  

Dinsdagavond 29 augustus:  

19.00 uur: de groepen 7-8  

20.00 uur: de groepen 5-6  

 
 

10-minutengesprekken   

Op woensdag 6 en donderdag 7 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 27 en 28 september.  

Een uitnodiging voor dit gesprek wordt 

vandaag op papier aan de kinderen 

meegegeven.  

 
 

Sportdag groep 6,7,8  

Beste ouders/verzorgers,  

Op woensdag 6 september hebben de 

kinderen van groep 6, 7 en 8 sportdag!  
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Bij slecht weer hebben we een uitwijkdatum 

op woensdag 27 september. De sportdag 

houden we bij voetbalvereniging KMD in 

Wateringen.  

Voor deze sportdag vragen we ook uw hulp 

weer.   

Bij de klas van uw kind komen inschrijflijsten 

te hangen waarop u kunt intekenen, vol = 

vol!  

Het helpen bestaat uit het begeleiden van 

een spel of een groepje kinderen. Alle 

kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zullen in 

de teams worden gemixt, u wordt wel bij uw 

eigen kind ingedeeld.  

In de week voor de sportdag wordt u verder 

ingelicht over groepjes, spelletjes e.d.  

 

Met sportieve groet,  

Raymond Mulder.  

 

Vrije dagen 18 en 19 september 

Maandag 18 september is de school in 

verband met een studiedag gesloten. De dag 

erop is de school ivm Prinsjesdag gesloten. 

 

 

Lustrumviering De Gantel 

De school bestaat 20 jaar en dat gaan we op 

vrijdag 15 september op een feestelijke 

wijze met de leerlingen vieren.  

Die dag organiseren we een circusfeest dat 

in de sporthal Hogeveld door en voor de 

kinderen wordt georganiseerd en ’s middags 

met een echte circusvoorstelling wordt 

afgesloten.  

Over dit feest ontvangt u nog een aparte 

brief. 

 

Om het feest goed te kunnen organiseren en 

echt een succes te laten worden, hebben we 

veel ouderhulp nodig. We zijn blij dat voor 

de zomervakantie zich al zo’n 50 ouders 

hebben opgegeven.  

Maar om alles goed te laten verlopen 

hebben we in totaal 100 hulpouders nodig 

en doen we een beroep op ouders om zich 

aan te melden. Hiervoor hangen bij de 

klassen intekenlijsten. 

 

Wat wordt van de hulpouders verwacht? 

Donderdagavond krijgen ouders en 

teamleden om 20.00 uur in de gymzaal van 

de school van medewerkers van het circus 

Tadaa instructie over de dag die volgt. Deze 

uitleg duurt ruim anderhalf uur. 

De volgende dag worden de hulpouders op 

school verwacht. Een aantal wordt om 08.30 

uur in de sporthal HogeVeld verwacht. Dit 
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wordt tijdens de informatieavond van 

donderdagavond geregeld. 

Het circusfeest is om 15.00 uur afgelopen. 

Dan gaan de kinderen naar huis en ruimen 

wij met elkaar alles op. Vanuit het principe 

‘vele handen maken licht werk’ zal dit snel 

gedaan zijn. 

 

20-jarig bestaan van de wijk 

In het weekend van vrijdag 22 september 

t/m zondag 24 september viert de wijk 

Wateringse Veld haar 20 jarig bestaan en dat 

gaat gevierd worden!  

Het weekend staat bol van activiteiten en 

feestelijkheden.  

De leerlingen van de basisscholen in 

Wateringse Veld gaan speciaal voor dit 

weekend vlaggetjes maken. Alle vlaggetjes 

worden in het feestweekend op 

verschillende locaties opgehangen om de 

locatie nog feestelijker te decoreren!  

Kijk op de website www.20jaarwave.nl voor 

meer informatie over alles wat er te doen is 

in de wijk voor jong en oud! 

  

 

 
 
Vanaf woensdag 20 september is het voor 

kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar 

weer mogelijk om deel te nemen aan een 

ROTS & WATER training in de gymzaal van 

de Gantel.  

Dit is een fysieke weerbaarheidstraining 

waarbij kinderen wordt geleerd om sterker 

in hun schoenen te staan en om beter om te 

gaan met moeilijke sociale situaties.  

Deze training zal gegeven worden door Kees 

van Leeuwen van PRO MENTAL Training & 

Coaching. De training bestaat uit 10 lessen 

en is van 14:30 tot 15:30 uur.  

 

“Het helpt bij het oplossen van ruzies, dingen 

uitpraten. Als iemand mij pest, weet ik goed 

nu hoe ik ermee om moet gaan.” (reactie 

van een leerling) 

 

 “De Rots & Water-training is een geweldige 

opvoedkundige aanvulling. Wie ben ik?, Wat 

kan ik?, Wat wil ik niet?, met andere 

woorden ontdek je grenzen!!” (reactie van 

een ouder) 

  

Meer informatie kunt u lezen op 

http://promental.nl/rots-water-training/  

of u mailt naar info@promental.nl 

http://www.20jaarwave.nl/
mailto:info@promental.nl
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Verjaardagen  

In augustus zijn jarig:  

Neel Ramautar, Raouda Yassin, Ouiam 

Ajouaoui, Shafiq Adli, Stijn van der Klis, Lucas 

Reeser, Chloë de Jong, Kerem Celik, Amira 

van der Harst, Charlotte Wallis de Vries, Ivan 

Kappe, Ishana Ramoe, Rafael Koster, Miryam 

Achemlal, Sara van den Bos, Assia 

Bouhachlaf, Thijs Hayes, Liyana El Yousfi, 

Sven van der Horst, Lisa Kuipers, Ruby de 

Roode, Shafik Oemed, Rani Bharos, Jan 

Zhakhavets, Karlijn van de Weg, Diya 

Sewdajal, Rénar Yildirim, Chloé Chiew, Mylo 

Seffelaar, Kay Pronk, Levi Tuijnman, Caro 

Wildemans, Jaden de Rooij, Keano de Jong, 

Esmay Nuijen, Anis Aouled-Lahcen, Kyan de 

Wit, D'Quinn Dania, Senna de Koning, Sophie 

de Gruiter, Hailey Augusto Sequeira, Dean 

Doelahmoengin, Jordy Ekkers, Emily Vink, 

Amber Willemsz Geeroms en Guillana 

Alspeer. 

  

In september zijn jarig: 

Elisa Vedder, Kaya Tetteroo, Oscar van 

Weelderen, Arjun Bholasingh, Ilyes El 

Masoudi, Wessel van der Gulik, Jodrich 

Curiel, Julia Soysal, Ferdi Celik, Ryan 

Lakhisaran, Jayda Teunissen, Demi Franken, 

Milan Amin, Noah Delfos, Vedinee Wadekar, 

Jan Zuraniewski, José Plomp, Sunny 

Debidien, Avy Schalke, Jaeda Schalke, Kyan 

Wiegman, Tygo Soer, Iris Ammerlaan, Rinus 

Meerts en Jessie van Leeuwen. 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

 


