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Excursie naar de Ridderzaal 

Twee leerlingen uit de Linkgroep 7/8 kregen de 

opdracht een excursie voor de Linkgroep 7/8 te 

verzorgen. Met de hulp van een van de ouders 

is een excursie naar de Ridderzaal voorbereid. 

Daar kregen we maandag 21 november een 

rondleiding in het grafelijk zalencomplex en 

mochten de leerlingen een kijkje in de keuken 

nemen. Het was heel bijzonder in de zalen te 

mogen kijken en zoveel leuke informatie te 

krijgen. De leerlingen van de Linkgroep kregen 

ook een boek over de Ridderzaal, het 

Rolgebouw en de Lairessezaal . 

 

 

 

Dansvoorstelling NDT2 voor de 

groepen 7 

De beide groepen 7 hebben maandag 7 

november op school een les in moderne dans 

gehad. Hiervoor kwam een danseres, die 

verbonden is aan NDT2, bij ons op school om de 

kinderen een dansles te geven. De kinderen (en 

de leerkrachten) deden enthousiast mee, 

alhoewel ze eerst niet zeker wisten of ze 

moderne dans nu wel zo leuk vonden. Na het 

kijken van een filmpje van NDT2 bleek, dat de 

kinderen een gedeelte van een dans aan 

hadden geleerd, die ze die volgende week 

maandag in het Zuiderstrandtheater in zijn 

geheel mochten zien. Het was heel leuk ons 

ingeoefende stuk terug te zien, maar dan 

uitgevoerd door professionele dansers.  

 

Kleutergroepen naar De Ark:  

Dinsdag 29 november gaan de groepen 1-2A, 1-

2C en 1-2D Sinterklaasliedjes zingen in 

verzorgingstehuis De Ark in Wateringen. We 

zullen er ongeveer van 10.30 uur tot 11.15 uur 

zijn. Bij de groepen hangen intekenlijsten 

waarop ouders zich kunnen aanmelden als 

begeleider. We hopen er samen met de 

bewoners en de kinderen een gezellige ochtend 

van te maken.  

 

 

 

 

 

 

5 december 
  

De meesters en juffen van 

“de Gantel” hebben vernomen, 

dat Sinterklaas en zijn Pieten op 

5 december langs zullen komen!  
  

Om de aankomst van Sinterklaas soepel te laten 

verlopen is het belangrijk dat u van een paar 

punten op de hoogte bent. Hieronder zetten we 

het e.e.a. even op een rijtje.   

  



- De kinderen die op de fiets naar school 

komen, plaatsen op 5 december hun fiets 

gewoon in de rekken, achter op het plein. 

Fietsen van ouders graag vóór de school 

plaatsen (hoofdingang). Er zullen ouders van de 

ouderraad en leerkrachten staan om u en de 

kinderen hierop te wijzen.    

- Alle kinderen mogen verkleed als Sinterklaas 

of Piet naar school toe komen!    

- Vanaf 8.20 uur staan alle leerkrachten in een 

aangegeven vak op het schoolplein. U kunt uw 

kind bij de eigen leerkracht op het schoolplein 

brengen.    

- Vindt u het zelf ook leuk om te blijven kijken? 

Dat kan! Natuurlijk niet tussen de kinderen, 

maar wel achter alle kinderen. Het is een feest 

voor de kinderen, dus zorgen we er met z’n 

allen voor dat zij vooraan staan en alles goed 

kunnen zien.    

- Jongere broertjes en zusjes die nog niet op 

school zitten, maar wel met hun ouders 

meekomen, blijven bij hun ouders staan. Het is 

dus niet de bedoeling dat zij tussen de 

leerlingen van de verschillende groepen staan.    

- Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit! Ook de 

groepen 1 t/m 4. ’s-Middags zijn alle kinderen 

vrij!  

 

Omdat veel kinderen maandagavond het 

Sinterklaasfeest thuis vieren en zij daardoor dan 

later naar bed gaan, mogen de kinderen 

dinsdag 6 december om 09.30 uur op school 

komen. De kinderen mogen ook op de normale 

tijd van 08.30 uur op school komen, maar niet 

op een tijdstip hier tussenin. 

 

 

 

 

Zaterdag a.s. Sint in Wateringse Veld 

Tussen 13.00 en 14.00 uur is Sinterklaas eerst 

met zijn Pieten in het winkelcentrum 

Parijsplein. 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn vervolgens in 

winkelcentrum Hoge Veld met danspieten en 

een fotosessie van 14.00 tot 15.30 uur. De 

kinderen kunnen dan op de foto met 

Sinterklaas  

Het wordt dus een middag met veel muziek, 

zang en dans. 

 

Kerstcrea 

Op maandagmiddag 12 december hebben alle 

groepen weer een kerst-creamiddag. De 

kinderen kunnen weer kiezen uit verschillende 

activiteiten zoals vilten, figuurzagen of muziek. 

Bij deze middag is ouderhulp altijd heel fijn. Bij 

de klassen komen weer intekenlijsten te 

hangen.  

 



Uitnodiging kerstviering  

Dit jaar vieren de kleuters hun kerstfeest niet in 

de klas, maar op woensdag 21 december van 

17:00 tot ongeveer 18:00 uur samen met de 

groepen 3 en 4 in de Hervormde Kerk te 

Wateringen.  

De viering van de groepen 5 t/m 8 wordt daar 

ook gehouden en duurt van 19:00 tot ongeveer 

20:00 uur. 

Het is de bedoeling dat u uw kind(eren) zelf 

naar de kerk brengt. De kinderen worden daar 

ontvangen door de meesters en juffrouws. De 

kerk gaat een kwartier voor aanvang open en 

uw kind mag dan naar binnen gaan. Het is niet 

de bedoeling dat u uw kind zelf de kerk in 

brengt.  

Na afloop kunt u uw kind bij de kerk weer 

ophalen.  

Om eventuele drukte met auto’s te voorkomen, 

is het verstandig om zoveel mogelijk te 

carpoolen. Parkeergelegenheid is er tegenover 

de kerk op Het Plein, bij de Jumbo en bij de 

Rabobank.  

 

 

ICT 

Vorige week maandag en dinsdag zijn de oude 

smartborden in de kleutergroepen vervangen 

door de modernste Skool Touch borden met 65 

inch schermen. Behalve dat de beeldkwaliteit 

uitstekend is en het beeld ook bij zon inval goed 

te zien blijft, zijn de borden ook in hoogte 

verstelbaar. In de lage stand kunnen de kleuters 

zelf op het bord werken en spelen; in de hogere 

stand kan de leerkracht het voor de hele groep 

gebruiken.  

 

 

De plaatsing van deze borden is een goed 

moment om u te informeren over het beleid 

dat ons schoolbestuur op stichtingsniveau voor 

ogen heeft. 

Op dit moment zijn we binnen de stichting 

SCOH maar ook binnen de scholen bezig met de 

invulling van het beleid rond ICT en Educatie. 

Daarbij worden uitgangspunten geformuleerd 

voor ‘ICT en het jonge kind’, ‘ICT als doel’, ‘ICT 

als middel’, ‘ICT en leerkrachtvaardigheden’ en 

‘ICT en infrastructuur en beheer’.  

Op deze vijf domeinen wordt inhoudelijk een 

uitgewerkte schets gegeven van de 

onderliggende gedachten en zal een concreet 

voorstel in termen van plannen worden 

gedefinieerd. Zodra hier meer over bekend is, 

zal ik u informeren. 
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Actie Cliniclowns 

In januari vindt er een goede-doelenactie 

plaats. Door middel van heitje voor een 

karweitje willen we geld ophalen voor de 

Cliniclowns. Meer informatie volgt in het 

Gantelnieuws van januari.  

 

 

Betaling overblijfbijdrage  

Aan de ouders die hun overblijfbijdrage nog 

niet betaald hebben heb ik het vriendelijke 

verzoek om dit uiterlijk 1 december te doen. U 

kunt voor die datum het overblijfbedrag in z’n 

geheel betalen of 1/4e deel hiervan. In dat 

laatste geval verwachten we van u de andere 

betalingen vóór 1 februari, 1 april en 1 juni 

2017. 

 

 

Inning ouderbijdrage 

 

Voor het schooljaar 2016/2017 heeft de 

ouderraad een bedrag van €19.400 aan 

inkomsten in de begroting van de ouderbijdrage 

opgenomen. Hiervan is 84% inmiddels betaald. 

Hartelijk dank daarvoor! 

Om de geplande activiteiten voor de leerlingen 

te kunnen organiseren rekenen we er echter op 

een bijdrage van 100% te realiseren.  

Ouders die nog niet hun ouderbijdrage hebben 

betaald, vragen we daarom deze alsnog over te 

maken op bankrekeningnummer NL 92ABNA 

058 840 08 07 t.n.v. OR De Gantel inzake 

ouderbijdrage, onder vermelding van naam en 

groep van uw kind. Met uw betaling kunnen we 

vanuit de ouderraad leuke activiteiten voor de 

leerlingen kunnen organiseren, en hun 

schooljaar zo plezierig mogelijk maken.  

Één van de activiteiten waar de ouderraad op 

dit moment druk mee bezig is, betreft de 

activiteiten rondom sinterklaas. Het zal u niet 

ontgaan zijn, dat de school erg leuk is 

aangekleed en dat de leerlingen leuke dingen 

doen rond sinterklaas. Zo kregen ze afgelopen 

week van Piet iets lekkers in hun schoen.  

Dit hebben we allemaal alleen kunnen doen 

dankzij uw ouderbijdrage! Voor sinterklaas is er 

dit jaar in totaal EUR 3.506 uitgegeven. 

Andere uitgaven die inmiddels vanuit de 

ouderbijdrage zijn betaald zijn: 

Een extra sportactiviteit geweest voor groep 6 

t/m 8 waarbij de leerlingen naar het zwembad 

zijn geweest. Vervoer voor het bezoek aan het 

Laaktheater en vervoer voor het bezoek aan 

Theater de Vaillant. 



Alhoewel sinterklaas nog volop in de 

schijnwerpers staat, zijn we ook al gestart met 

het organiseren van de kerstactiviteiten voor de 

leerlingen. Voor de kerstversiering, kerstbomen 

en kerstactiviteiten is er totaal EUR 1.250 

begroot. Er zijn nog geen kosten gerealiseerd.  

 

 

 

Verkiezingen MR: 

Voor de vacature in de MR hebben twee 

kandidaten zich kandidaat gesteld. Het zijn 

Akim Wildemans en Claudia Vollebregt. 

Afgelopen woensdag hebben alle oudste 

kinderen uit het gezin een brief meegekregen 

waarin de kandidaten zich voorstellen. Indien u 

geen brief heeft ontvangen kunt u deze nog 

ophalen bij Juf Cynthia. 

In de week van maandag 28 november tot 

uiterlijk vrijdag 2 december 16.00 kunt u op één 

van beide kandidaten stemmen. U kunt u stem 

uitbrengen met het antwoordstrookje 

onderaan de brief dat u in de bus kan inleveren 

bij juffrouw Cynthia (kamer naast meester van 

Reine). Op 2 december zullen de stemmen 

worden geteld en zal de uitslag bekend worden 

gemaakt. 

 

 

Taekwondo lessen in De Gantel 

Sinds enige tijd kunnen kinderen en 

volwassenen Taekwondo lessen volgen op de 

basisschool de Gantel in het Wateringseveld.  

Initiatiefnemer daartoe is Servet Tuzer van 

Servet Tuzer Dragon Sports. Servet geeft al 

meer dan 20 jaar les in Taekwondo, 

weerbaarheidstrainingen, personal training en 

conditietraining voor kinderen en volwassenen.  

De lessen zijn op de; 
Dinsdag  van 18:00 uur tot 19:00 uur. 
Zondag  van 11:00 uur tot 12:00 uur. 
 

Voor meer informatie: Tel: 06 27 83 21 51 / 06 

42 52 21 58. 

Wij willen graag mensen helpen om gezonder 

te leven” aldus Servet.                                                                                                                                           

Servet is fitness instructeur A, heeft 4e dan 

zwarte band en is hoofdtrainer niveau 3.  Een 

zeer ervaren instructeur dus.  Daarnaast geeft 

hij ook les bij verschillende basisscholen (korte 

cursussen of verlengde schooldag).  De 

verschillende instanties waarmee hij 

samenwerkt zijn de Ooievaarsregeling Den 

Haag, de Rotterdampas en het jeugdsportfonds.  

Bij Taekwondo leer je verdedigen, afweren, 

schoppen en stoten, maar het gaat vooral om 

zelfbeheersing, discipline en hoffelijkheid. Ook 

leer je om tegenstanders met slag of 

steekwapens te weren. Taekwondo is zeker een 

aanrader voor degene die zichzelf-op straat- 

willen verdedigen, conditie willen opbouwen of 

zelfs afvallen en natuurlijk nog veel meer.  

Deelnemers vanaf vier jaar kunnen zich 

aanmelden; kom je kijken mag je de eerste les 

gratis meedoen. Belangrijk is dat houders van 

een ooievaarspas gratis Taekwondolessen 

kunnen volgen.  



 

 

 

Zaalvoetballen bij MOVELLA 

Het wordt weer koud en guur. Regen en 

afkeuringen geen voetbal dus..... 

Geen probleem, bij Movella kun je heel de 

winter doorvoetballen. We gaan de zaal in. 

10 weken lang 1 uur in de week zaalvoetballen.  

We spelen een WK en Champions League 

toernooi dat 10 weken duurt! 

We trainen je techniek, we leren je de mooiste 

trucs en vooral de zekerheid dat je heerlijk kunt 

voetballen in de winter. 

Schrijf je snel in want in de zaal is Vol=Vol 

Je kunt je inschrijven voor 10x op vrijdag of 

voor 10x op zondag of voor zowel de vrijdag en 

de zondag. (dan train je dus 20x). 

Locaties: Rijswijk; H. Dunantlaan 90 en Doctor 

Poelslaan 8  

vrijdag van 18:30 tot 19:30 uur (start 2 

december) 

zondag van 10:00 tot 11:00 uur (start 4 

december) 

INSCHRIJVEN KAN VIA 

WWW.MOVELLA.NL 

 

Verjaardagen  

In december zijn jarig:  

Vienna Verhaar, Jasper 

Soer, Tijs Kuijsten, Naomi 

Baggerman, Niek Bender, 

Meysa Asahad, Shaya Bharatsingh, Julia 

Bangma, Diya Sheombar Sing, Nermin Özdemir, 

Jorrit van den Bos, Julie Hollaar, Nilay Özdemir, 

Feline van Hensbergen, Dylan Schotvanger, 

Batuhan Karagöz, Lana Verhoef, Lawrence 

Wojtynek, Nick Kreuter, Luna Ebben, Avinash 

Chotoe, Sara Tahiri, Derek Verduijn, Jasper 

Touber, Kai van der Voort, Ilias Kalogirou, Nils 

van Elswijk, Noëlle de Boer, Ahmed Salem, 

Aaliyah Poeran, Julia Stelma, Tymo Ebbink, 

Wybe Hamaker, Raúl Hollaar, Sophia Achemlal, 

Damian Hoencamp, Quinn Bongers, Mika van 

Witteloostuijn en Marc Verburg-Penel. 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

MOVELLA
VOETBALSCHOOL


