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Welkom! 

Dit eerste Gantelnieuws start ik met een hartelijke groet aan allen die 
deze nieuwsbrief lezen. Ik hoop dat u met de kinderen een fijne 
vakantietijd heeft gehad en dat de kinderen weer zin hebben om naar 
school te gaan. Wij zijn er in ieder geval klaar voor en zijn enthousiast om 
de kinderen maandag weer te ontvangen! 

Een speciaal welkom voor meester Rob Alsemgeest die dit schooljaar 

voor groep 7A staat. We hopen dat meester Rob snel zijn draai bij ons 

heeft gevonden en wensen hem ook veel werkplezier toe! 

  

 

Schoolgids en jaarkalender  

De nieuwe schoolgids staat op onze website en is ook via deze link te lezen: 

CBS De Gantel (digitaalpubliceren.com)  

Het informatieboekje voor nieuwe ouders staat ook op onze website en is via deze link te lezen: 

informatieboekje-2021-2022.pdf (degantel.nl)  

Maandag ontvangt u via de kinderen een fraaie jaarkalender om thuis op te hangen. 

≈≈≈ 

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/ouderraad 

 

 

Corona maatregelen 

De scholen gaan weer beginnen. Het Protocol Basisonderwijs is op basis van de kabinetsbesluiten 

van 13 augustus aangepast. De coronamaatregelen zijn niet veel veranderd vergeleken met voor de 

zomervakantie. Van al het onderwijs gelden nu de minste beperkingen op basisscholen.  

Iedereen moet zich houden aan de basisregels, zoals handen wassen en thuisblijven bij testen, maar 

leerlingen mogen naar school komen en hoeven geen afstand te houden van elkaar en van de 

leerkrachten. Mondkapjes zijn ook niet verplicht.  

https://digitaalpubliceren.com/huiscommunicatie/18036/3/
https://www.degantel.nl/images/pdf/informatieboekje-2021-2022.pdf
http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad
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Ook mogen kinderen met verkoudheidsverschijnselen vanaf 12 juli 2021 naar school komen als ze af 

en toe hoesten. Ook astma en hooikoorts mag geen beperking zijn. Dit hangt volgens het OMT 

samen met het zeer geringe risico dat kinderen lopen om zelf ziek te worden. Daarnaast zijn de 

ouders of opa’s en oma’s als het goed is gevaccineerd en hoeven we ons daarover volgens het OMT 

geen zorgen te maken. 

Kinderen moeten wel thuisblijven en zich laten testen als ze koorts hebben, benauwd zijn of véél 

hoesten. Voor extra veiligheid kunnen de leerkrachten zichzelf twee keer per week testen, zonder 

dat daar aanleiding voor is. 

Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis 

te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. 

Anderhalve meter afstand voor volwassenen 

Volwassenen houden altijd anderhalve meter afstand van elkaar. Dat geldt in de school voor 

onderwijspersoneel, maar ook voor het contact met de ouders.  

Om de anderhalve meter maatregel zo goed mogelijk te kunnen volgen, is het net als voor de 

zomervakantie de bedoeling dat de kinderen bij de school worden afgezet en dat ouders niet mee de 

school inlopen.  

De leerkrachten kunnen bij het naar buiten brengen van de leerlingen de ouders op het plein kort te 

woord staan. Ouders die een gesprekje met de leerkracht willen hebben, kunnen daarvoor een 

afspraak maken. Dit gesprekje kan wel in school plaatsvinden. 

Ouders die hun kind onder schooltijd (voor bijvoorbeeld een afspraak buiten de school) komen 
ophalen, mogen daarvoor zelf hun kind bij de groep ophalen. Zij moeten daarbij wel de anderhalve 
meter maatregel naleven. 
 
In verband met het bovenstaande gaan de geplande informatieavonden op school niet door, maar 

wordt u door de leerkrachten digitaal over het schooljaar geïnformeerd. Omdat tijdens 10-

minutengesprekken de anderhalve meter maatregel uitvoerbaar is, krijgen de ouders hier wel een 

uitnodiging voor om naar school te komen. Als er anderhalve meter afstand wordt gehouden, zijn 

andere oudergesprekken ook weer in school mogelijk. Tijdens deze 10-minutengesprekken worden 

de toetsresultaten van het afgelopen jaar besproken. Er wordt dan geen voorlopig advies voor het 

voortgezet onderwijs gegeven. 

Om drukte bij de school te voorkomen is het de bedoeling dat kinderen door één ouder of verzorger 

worden gebracht en gehaald. Kinderen van hogere groepen kunnen zoveel mogelijk zelf naar school 

komen en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis. 

Gebruik van in- en uitgangen 

Om contactmomenten tussen ouders en leerlingen te beperken, gebruiken de groepen net als voor 

de zomervakantie dezelfde in- en uitgang aan het begin en einde van de schooldag.  

De schooldeuren gaan ’s ochtends om 08.20 uur open. Om te grote drukte op het plein te 

voorkomen, brengen de collega’s van de groepen 1-2 de kinderen om 14.50 uur naar het plein. De 

overige groepen zijn om 15.00 uur uit.  
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De kinderen gebruiken de volgende in- en uitgangen. 

• Groepen 1/2: De achterste deur op het schoolplein bij de picknicktafel. 

• Groepen 3 + 5A: De deur op het schoolplein bij het bordes. 

• Groepen 4 + 8: De deur aan de Treslonglaan. 

• Groepen 5B + 6 + 7: De deur aan de Laan van de Wateringseveld (hoofdingang). 

• Kinderen die om 08.30 uur of om 13.00 uur gym hebben, maken gebruik van de pleindeur met het 

bordes. Datzelfde geldt voor de kinderen die na de laatste gymles om 15.00 uur naar huis gaan. 

Kinderen die op de fiets komen, moeten hun fiets op het schoolplein zetten en moeten de in- en 

uitgang gebruiken zoals hierboven staat aangegeven. Dat betekent bijvoorbeeld voor de kinderen 

van de groepen 4 en 8 die met de fiets komen, dat zij om de school heenlopen om de school in te 

gaan of na schooltijd hun fiets van het plein op te halen. 

Alleen de kinderen uit de groepen 1/2 mogen indien nodig door een oudere broer/zus naar de klas 

worden gebracht via de deur bij de picknicktafel. De oudere broer/zus loopt daarna in school de 

kortste route naar de klas. 

Gebruik in- en uitgangen voor kinderen die niet overblijven 

De kinderen van de groepen 1-2 die tussen de middag thuis gaan eten worden om 11.45 uur door de 

leerkrachten naar de uitgang bij de Treslonglaan gebracht. Het is de bedoeling dat deze kinderen na 

de lunch weer om 12.55 uur via de hoofdingang de school ingaan. 

De kinderen van de groepen 3-8 die tussen de middag thuis eten, verlaten de school via de voordeur 

aan de Laan van Wateringse Veld. 

Excursies 

Excursies, bezoekjes aan musea, theaters en het zwembad mogen weer doorgaan. 

Contacten met andere groepen 

Cohortering, klassen verdelen in subgroepen, is niet meer nodig. Buitenspelen mag weer met andere 

groepen. Daarmee maken we tijdens de ochtendpauzes geen gebruik meer van het 

Luchtenburgplein. 

Overige punten 

Leerkrachten en ouders die terugkomen uit een land met code oranje of rood, moeten bij thuiskomst 

10 dagen in quarantaine. Voor leerlingen in het basisonderwijs geldt dit niet. Zij mogen gewoon naar 

school. 

Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. 

Het staat scholen vrij om te beslissen hoe om te gaan met traktaties. Vanuit de coronarichtlijnen zijn 

daar geen beperkingen op. Omdat wel wordt geadviseerd om alleen voorverpakte traktaties toe te 

staan, volgen we dit advies. Omdat de groepen niet meer gescheiden hoeven te worden, mogen de 

jarigen met hun traktatie weer de klassen rond. 

Gymrooster 

Meester Raymond geeft op de dinsdagen aan de groepen 3-8 gymles. Meester Stephan verzorgt deze 
gymlessen op maandag, donderdag en vrijdag. 
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Gymrooster 2021-2022 
 Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

 
Meester 
Stephan 

Meester 
Raymond 

Meester 
Stephan 

Meester 
Stephan 

08:30 - 09:20 6A 3A 8A 4A 

09:20 - 10:10 6B 3B 8B 4B 

     

10:20 - 11:10 7A 5A 6A 5B 

11:10 - 12:00 7B 5B 6B 5A 

     

13:00 - 14:00 8A 4A 7A 3A 

14:00 - 15:00 8B 4B 7B 3B 

 

De kinderen van de groepen 1-2 krijgen 2 keer per week gymles. Een les geeft de eigen leerkracht in 

het speellokaal; de andere les wordt op woensdagmorgen door meester Stephan in de grote gymzaal 

gegeven.  

Gymrooster 2021-2022 
 Woensdag 

 
Meester 
Stephan 

08:40 - 09:20 1/2A 

09:20 - 10:00 1/2B 

10:00 - 10:40 1/2C 
  

10:50 - 11:30 1/2D 

11:30 - 12:10 1/2E 

 

De laatste kleutergroep van de ochtend gymt in de normale kleding in verband met de korte 

omkleedtijd. Kleutergroepen wisselen na elke vakantie door qua tijd. Zo komt iedere groep een keer 

als laatste van de ochtend aan de beurt. 

 

 

Gymafspraken 

Vanaf maandag maken de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer van de kleedkamers gebruik. 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.   
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Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is er de mogelijkheid om na de gymles te douchen; dit is 

niet verplicht. Uw kind moet dan 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).   

Voor groep 6 t/m 8 mag er bij het douchen doucheschuim en deo gebruikt worden (geen spuitbussen). 

Deodorant wordt voor de oudere kinderen aangeraden, zo blijft de klas na de gymles ook fris ruiken. 

≈≈≈ 

Hoofdluiscontrole 

Omdat de anderhalve meter maatregel daarbij kan worden nageleefd, vragen we de ouders weer om 
de hoofdluiscontrole in de groepen te komen doen. 

 

 

Informatie nieuwe schooljaar 

Omdat we in verband met de corona maatregelen nog geen grote groepen ouders in de school kunnen 

toelaten, worden er niet zoals gebruikelijk informatieavonden georganiseerd. In plaats daarvan 

ontvangt u op vrijdag 10 september een PowerPointpresentatie van de leerkracht van uw kind(eren) 

met informatie over het betreffende leerjaar.  

 

 

10-minutengesprekken 

De 10-minutengesprekken met de ouders zullen in op de volgende dagen in school worden gehouden: 

• Woensdag 15 en donderdag 16 september voor de groepen 4 t/m 7 

• Dinsdag 12 en woensdag 13 oktober voor de groepen 3 en 8 
 

Een uitnodiging voor dit gesprek volgt nog via Social Schools.  

 

 

Vrije dagen 20 en 21 september 

Maandag 20 september is de school in verband met een studiedag gesloten. De dag erop is de school 

ivm Prinsjesdag gesloten. 
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Sportdag voor groep 1/2  

De sportdag voor de groepen 1/2 wordt bij goed weer op woensdag 22 

september georganiseerd. Omdat het mogelijk is om de anderhalve meter 

na te leven, zullen ouders worden uitgenodigd om op het schoolplein te 

komen helpen.  

≈≈≈ 

 
‘Kom in de klas’ 
Omdat we de anderhalve meter met de ‘Kom in de klas’ momenten kunnen naleven, zullen deze 

zoals het er nu voorstaat gewoon doorgaan. Het is daarbij de bedoeling dat er één ouder per kind 

komt kijken. De uitnodiging hiervoor ontvangt u tzt via social schools. 

 

 

Kennismaking met de nieuwe docent 
beeldende vorming 
 
Beste allemaal!, 

Mijn naam is Melinda Koopman en het komend schooljaar kom ik 

lessen beeldende vorming geven bij jullie op school bij de groepen 

5 t/m 8. Als beeldend kunstenaar in de klas geef ik lessen 

beeldende vorming aan schoolgroepen in het basisonderwijs. Aan 

de hand van een thema, een kunstenaar of kunststroming 

ontdekken we mooie dingen, leren we nieuwe technieken en gaan 

hiermee aan de slag. 

Ik zet het creatief proces voorop, niet het eindproduct. Dat houdt in dat ik bijvoorbeeld niet hamer  

op netjes knippen, maar focus op het denk- en maak- proces van de leerling. Wat wil je maken, hoe 

kom je daar? Hoe kan ik je daarbij helpen? Creativiteit is het scheppend vermogen om nieuwe en/of 

ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande problemen te vinden. Dat creatieve 

vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin leerlingen gestimuleerd 

worden om zelf oplossingen te bedenken.  

Het creatieve proces en de ontwikkeling van creativiteit hebben meestal een gezamenlijke start. 

Uitgangspunt voor het startmoment is een thema, idee of opdracht met kaders waarbinnen 

leerlingen vrij mogen bewegen. Van daaruit gaat de leerling aan de slag in verschillend tempo of op 

verschillend niveau, passend bij hun ontwikkeling.  

En als de inzet of motivatie er is, dan is elke stap in een proces goed, zelfs als er niet uitkomt wat je 

verwacht. Soms juist als er niet uitkomt wat je verwacht, omdat het je op een ander waardevol spoor 

kan zetten.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivq4Les_zcAhWRLVAKHYzlAdUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.obsdepijler.nl/nieuws/sportdag-groep-1-2&psig=AOvVaw3grVzS8fddVqP0GR_KQhks&ust=1534881025538420
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Gedurende mijn lessen zal ik een Padlet pagina aanmaken, waar alle leerlingen en ouders een kijkje 

kunnen nemen wat er tijdens de lessen gebeurt. Deze Padlet pagina kun je zien als een online 

museum van alles wat wij doen tijdens de lessen, aangevuld met filmpjes, boeksuggesties en leuke 

weetjes. Ouders en leerlingen kunnen deze thuis samen bekijken en een gesprek aangaan over wat 

de kinderen hebben ontdekt. De inlog gegevens zullen binnenkort worden verstrekt. 

Ik heb er enorm veel zin in en kijk er naar uit te starten op jullie school! 

Melinda Koopman 

 

 

Naschools aanbod Halo Jobbing 

Hierbij het overzicht van de workshops die wij vanaf woensdag 22 september onze leerlingen 

aanbieden. Kinderen die van de workshops gebruik maken moeten overblijfeten- en drinken 

meenemen, dat ze voordat de workshop begint in de klas kunnen opeten. Volgende week woensdag 

stuur ik u de link waarmee u uw kind(eren) kunt aanmelden. 

1. Cursus: Creëer en probeer   

Bewegen en bezig zijn met iets maken of bouwen wisselen 

elkaar bij deze cursus af. Met verschillende materialen zullen 

de leerlingen de ene les een sportattribuut maken, waarmee 

ze gaan sporten. De andere les zullen zij een bouwconstructie 

maken. Samenwerking is in deze cursus belangrijk. Een leuke 

ontmoeting met techniek! 

Start: woensdag 22 september 2021 Eind: 1 december 2021. 

Uitval: de herfstvakantie. Aantal lessen: 10 Groep: 3 & 4 Dag: 

woensdag. Tijd: 12:15 – 13:15 uur. Aantal: 16 leerlingen. 

Locatie: In een klaslokaal. 

2. Cursus: Safety First  
De nadruk in deze cursus ligt op het veilig voelen in 

de eigen omgeving en veiligheid voor anderen 

waarborgen. Verder kun je nog denken aan het 

weerbaar maken, leren omgaan met agressie en 

geweld en het terugdringen van pesten of schelden.  

Start: woensdag 22 september 2021 Eind: 1 

december 2021. Uitval: de herfstvakantie. Aantal 

lessen: 10. Groep: 7 & 8 Dag: woensdag. Tijd: 12:30 

– 13:30 uur. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: in de 

gymzaal.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-_eDdzofdAhVEiqQKHSJpBr4QjRx6BAgBEAU&url=http://rotterdammers4rotterdammers.nl/donateurs&psig=AOvVaw19ofxHZ4S2DXf5xg_RIVrv&ust=1535266271988919
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3. Cursus: 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, 

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? Hebben we 

alle dieren uit de boerderij nagemaakt? Een clubje kinderen 

met volop creativiteit in het maken en bedenken van allerlei 

leuke zaken. 

Start: woensdag 22 september 2021 Eind: 1 december 2021. Uitval: de herfstvakantie. Aantal lessen: 

10. Groep: 1 & 2 Dag: woensdag. Tijd: 12:15 – 13:15 uur. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: Lokaal in de 

school.  

 

 

 

Informatie over BLOS (voorheen BSO Hakuna 
Matata) 
In de sportkantine van sportvereniging Wateringseveld in Den 
Haag vind je BLOS buitenschoolse opvang Guido de Moorstraat. 
Sportfanaten in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kunnen hier hun hart 
ophalen, want op onze buitenschoolse opvang staat sport 
centraal. Na schooltijd kunnen kinderen lekker komen sporten, 
spelen en ontspannen.  

 
 ‘’Onze buitenschoolse opvang is gevestigd op de bovenverdieping 
van de sportkantine van Sv. Wateringseveld in Den Haag. We mogen 
buiten gebruikmaken van het kunstgrasveld van de vereniging en 
hebben binnen een mooie eigen BSO-ruimte. Deze ruimte hebben 
wij ingedeeld op basis van leeftijd, maar het lokaal is open waardoor 
de kinderen overal kunnen spelen. Voor de kinderen van 8 jaar en 
ouder hebben we apart speelmateriaal. Door de vele ruimte die we 
zowel binnen als buiten hebben, kunnen we het hele jaar door toffe 

sport- en spelactiviteiten doen.’’ 
 
‘’Op onze BSO staat sporten elke dag centraal. Nadat we de 
kinderen opgehaald hebben van school,  eten en drinken we 
rustig. Daarna is het tijd voor actie en gaan we lekker naar 
buiten om de sporten. Gedurende het jaar krijgen de kinderen 
verschillende sporten aangeboden, zoals hockey, judo, voetbal, 
handbal, slagbal. Zo ontdekken ze welke sporten ze echt leuk 
vinden. Door middel van sport leren wij de kinderen 21e-
eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die wij in de 
huidige maatschappij nodig hebben, zoals feedback geven en 
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ontvangen, hulp vragen en geven, initiatief durven nemen en analytisch denken. Na de vaste 
sportactiviteiten, mogen de kinderen lekker vrij spelen of huiswerk maken.’’  
 
Ben je nieuwsgierig geworden naar onze buitenschoolse opvang? En ben je op zoek naar een gave 
buitenschoolse opvang voor jouw zoon of dochter? Neem dan een kijkje op onze locatiepagina en 
vraag een vrijblijvende rondleiding aan. Je bent van harte welkom!   
 
Met vriendelijke groet, 
Mayonne Roos (Locatiecoördinator) 
https://www.blos.nl/nl/vestiging/blos-sport-buitenschoolse-opvang-den-haag-locatie-guido-de-
moorstraat 
06-34828699 
 
 

 
 
Een fijn weekend en tot volgende week! 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

https://www.blos.nl/nl/vestiging/blos-sport-buitenschoolse-opvang-den-haag-locatie-guido-de-moorstraat
https://www.blos.nl/nl/vestiging/blos-sport-buitenschoolse-opvang-den-haag-locatie-guido-de-moorstraat

