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Sportdag groep 1-2
Woensdag 23 mei hebben de kinderen van
groep 1/2 sportdag. Deze wordt gehouden op

Meivakantie
De meivakantie is van vrijdag 27 april tot en met

het schoolplein.
In de ochtend komt op de website te staan of de

vrijdag 11 mei.

sportdag wel of niet doorgaat. Een week later,
op woensdag 30 mei, hebben we nog een
uitwijkdatum.
Hierdoor is het schoolplein afgesloten en kunt u
gebruik maken van de ingang op de Treslonglaan
en de hoofdingang.
Kinderen die met de fiets komen wordt gevraagd

Kleurrijk Oranjefeest

zo veel mogelijk lopend naar school te gaan.

MOOI Welzijn en Bewonersplatform Wateringse

Kinderen die toch met de fiets komen, moeten

Veld organiseren op vrijdag 27 april het Kleurrijk

deze aan de voorkant van de school tegen het

Oranjefeest met vrijmarkt en superleuke

muurtje van de plantenbak plaatsen.

activiteiten

Alvast bedankt voor uw medewerking. We

voor

de

kinderen

op

het

Vlietpark/Santiagosingel van 10.00 tot 17.00

hebben er zin in!

uur. Aanmelden is niet nodig, opruimen achteraf
wel.

Voor

meer

informatie

kijk

op

www.wateringseveld.info.
Iedereen is welkom en deelname is gratis.

Sportdag groep 3,4,5
Op woensdag 23 mei is bij voetbalvereniging
KMD de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5

Schoolreis
Op vrijdag 18 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op
schoolreis. Vandaag is aan de kinderen een brief
met de laatste informatie meegegeven.

Mocht het slecht weer zijn, dan worden de
kinderen gewoon op school verwacht. In de
ochtend komt op de website te staan of de
sportdag wel of niet doorgaat. Een week later,
op woensdag 30 mei, hebben we nog een
uitwijkdatum.

Er hebben zich al ouders aangemeld om te

de bovengang van de school lekker koel

komen helpen, maar er is nog plek bij een aantal

gebleven en bleef de temperatuur in de lokalen

klassen, vol = vol.

ook aangenaam. We hopen dat dit ook zo werkt

U kunt zich nog aanmelden door een mail te

als het buiten echt warm wordt.

sturen

naar

meester

Raymond

(rmulder@scoh.nl).

Gebruik van de methode Kwink
Uw kind begint aan een laatste, lange eindsprint.
Nog even wat extra puntjes op de ‘i’, belangrijke

Studiemiddag 25 mei

eindtoetsen doen, vieren van bijzondere dagen,

Vrijdagmiddag 25 mei hebben wij als team een

afscheid van groep 8. Een gezellige, drukke

studiemiddag en zijn de kinderen vrij. De lessen

periode waarin we dus wat extra’s van uw kind

van de groepen 1-4 gaan die ochtend tot 12.15

vragen. Want soms is het lastig om de motivatie

uur door; de groepen 5-8 stoppen de lessen om

en het enthousiasme tot de laatste dag vol te

12.30 uur.

houden.
Daar gaan we natuurlijk vol voor met z’n allen.
Want alleen in een gezellige, vrolijke en
gemotiveerde groep komt uw kind tot echt

Ventilatie via de dakramen
Bij de vernieuwing van het dak van de school zijn
ook de dakramen vervangen door ramen die bij
goed weer zijn open te zetten. Dit daksysteem
gaat op basis van de temperatuur automatisch
open en dicht en sluit vanzelf als het gaat
regenen en als er geen school is.
Nu we deze maand al van mooi weer hebben
kunnen genieten, is het door het daksysteem op

leren.
Met Kwink, onze methode voor sociaalemotioneel leren, besteden we volop aandacht
aan

het

aanleren

van

belangrijke

levensvaardigheden. Dat doen we met speciale
Kwink-lessen én door de hele dag door kinderen
te laten zien hoe hun gedrag en emoties een
bijdrage kunnen leveren aan een gezellige groep.
Door verantwoorde keuzes te maken, door eigen
emoties te kunnen inschatten en controleren,

-2-

door je in te leven in de gevoelens van een

Informatie van de Ouderraad

ander. En nog veel meer.

Actuele informatie inclusief nieuwsbrieven kunt

Dit zijn de onderwerpen van de volgende vijf

u vinden op de website van de ouderraad. Het

SEL-lessen:

adres is:

Les 16: Ik zet door als iets niet meteen lukt

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

(zelfmanagement)

De nieuwsbrief van maart en april is met dit

Les 17: Ik deel met anderen wat internet met mij

Gantelnieuws meegestuurd.

doet (keuzes maken)
Les 18: Ik weet dat bepaalde omgangsvormen
van waarde zijn voor de groep (relaties
hanteren)
Les 19: Ik blijf mijn best doen om het leuk te
hebben in de groep (keuzes maken)
Les 20: Ik weet van mezelf waarin ik gegroeid
ben (relaties hanteren)
Wilt u thuis extra aandacht besteden aan Kwink
en sociaal-emotioneel leren? Gebruik dan de

Vakantieactiviteiten

Koelkastposter voor thuis. U vindt de nieuwste
poster op www.kwinkopschool.nl/home/voorouders. Lees ook het Kwink magazine met
praktische

tips

voor

thuis.

Kijk

op:

www.kwinkopschool.nl/verantwoording/kwink
magazine.

De Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten Den
Haag (JVA) organiseert dit jaar voor de 45e keer
op Duinrell (Wassenaar) haar vakantieproject
voor de Haagse basisschooljeugd. Het project
wordt gehouden van 16 juli t/m 3 augustus 2018.
Bijgaand bieden wij u onze flyer 2018 aan. Wij
hopen dat u bereid bent om deze flyer in uw
nieuwsbrief of website op te nemen of via een

MR-jaarverslag 2016-2017
Nadat het binnen de Medezeggenschapsraad is
vastgesteld is het MR-jaarverslag 2016-2017 op
de website van de school geplaatst.

mailing toe te zenden aan de ouders.
Wilt u meer weten over onze stichting of hebt u
vragen, kijk dan eens op onze nieuwe website:
www.jvadenhaag.nl.
Ons vakantieproject in vol bedrijf zien? Dat is
mogelijk tijdens onze open dag op donderdag 19
juli. Deze feestelijke dag staat uiteraard
helemaal in het teken van onze lustrumviering.
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Aanmelden kan via onze website. Ga daarvoor

zijn. Het is natuurlijk extra leuk als iedereen dan

naar: www.jvadenhaag.nl/opendag. U ontvangt

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

dan tijdig van ons een uitnodiging met het

bedoeling dat de kinderen onder begeleiding

programma. Wij danken u alvast hartelijk voor

van ouder/verzorgers deelnemen. Als school

uw medewerking.

regelen we alleen de inschrijvingen en een stukje

Met vriendelijke groet,

begeleiding op de dag zelf.

namens bestuur, projectleiding en ouderraad

Na de finish dient het kind door u te worden

van de Stichting JVA Den Haag,

opgevangen. We hopen op een grote deelname!

Peter Madjid, voorzitter

In de laatste week voor de loop zal er nog een
laatste infobrief worden meegegeven aan de
deelnemers.

Loopgroepjes
Wateringse Veld loopfestijn

Ter voorbereiding op de Wateringseveld loop

Ook dit jaar vindt de Wateringse Veldloop weer

zullen er na de meivakantie nog 4 looptrainingen

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

georganiseerd worden waar de kinderen zich

veel kinderen van school aanwezig! Het lijkt ons

voor op kunnen geven.

leuk om hier weer met z’n allen aan mee te

Dit is vanaf donderdag 17 mei (24, 31 mei en 7

doen!

juni) vanaf 15:15 uur t/m ongeveer 16:00 uur. De

De Wateringse Veldloop is op zondag 10 juni

locaties zijn op het Panamaplein en het

2018.

Vlietpark.

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

Om de kinderen op te geven voor de

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

loopgroepjes kan er een e-mail worden gestuurd

school en vanaf groep 3 wordt de 2,5km

naar dit adres: tpmooi2017@gmail.com. De

gelopen.

volgende gegevens moeten dan in de e-mail

Deelname aan de loop is gratis als er via school

staan: schoolnaam, eigen naam, leeftijd, klas en

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

welke loop ze willen oefenen/doen.

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

Verjaardagen
In mei zijn jarig:
Fleur

Lagerweij,

Daan

Voormeulen, Sam Voormeulen,
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Tijmen Verhagen, Wessel Temminck, Ryan
Chiang San Lin, Quinty Streefkerk, Ariana
Sanaey, John Shoghnani, Kaylinn van Aalst, Dany
van den Akker, Brent Vos, Damian Kaffa, Fleur
Sanders, Aylin Urkmez, Aycan Urkmez, Aadi
Motiram Sharma, Isabella Cannavacciuolo,
Rutger Nikolic, Gabriel Sutikno, Sam Taal, Dean
Nuijen, Thomas Vogelzang, Adnan Bingöl,
Simran Chotoe, Sam Jansen, Giovanni Poeran,
Robine Maat, Candy Geijsen, Joanie Lensink,
Precious Abhelakh en Tessa van der Valk
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groeten,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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