
 

21e jaargang nr. 3| vrijdag 27 oktober 2017 

 

Gantelnieuws  

Als u dit bericht kunt lezen, heeft u zich al 

ingeschreven op het Gantelnieuws. Het kan 

echter zijn dat u wel staat ingeschreven voor 

de nieuwsbrief, maar niet gekoppeld bent 

aan de goede groep. Op het moment dat u 

niet goed gekoppeld bent aan een groep, kan 

het zo zijn dat uw groep specifieke mail niet 

ontvangt of van een andere groep mail 

ontvangt die niet voor u bestemd is.    

U kunt uw eigen gegevens  alleen zelf 

wijzigen. Onderaan een mail die u van ons 

ontvangt, staat altijd een link waarin staat dat 

u uw gegevens kunt wijzigen en ook indien 

nodig voor de nieuwsbrief kunt uitschrijven. 

Dat ziet er in deze mail zo uit.    

Uitschrijven / Gegevens wijzigen gevolgd 

door een link.  

 

 

 

Administratieformulier en 

toestemmingsverklaringen  

Tijdens de informatieavonden is aan de 

ouders een administratieformulier met op de 

achterkant een toestemmingsformulier 

uitgereikt met het verzoek ze in te vullen en 

weer in te leveren. Ouders die niet aanwezig 

waren, hebben als het goed is deze 

verklaringen later via hun kind(eren) 

ontvangen.  

Sinds kort geldt binnen onze Stichting een 

protocol sociale media dat voorschrijft dat 

foto’s en filmpjes van leerlingen alleen nog 

op  

de website en sociale media kunnen worden 

geplaatst als beide ouders hier schriftelijk 

toestemming voor hebben gegeven.   

Op dit moment worden de formulieren op 

school verzameld. Om een compleet beeld te 

krijgen verzoek ik de ouders om de het 

formulier zo spoedig mogelijk bij de 

administratie in te leveren.  

 

≈≈≈ 

Kinderboekenweek 2017 

De week voor de herfstvakantie stond in het 

teken van de Kinderboekenweek. In de 

groepen 1/2 stond de Kinderboekenweek 

ook in het teken van lezen. Door de 

leerkrachten voorgelezen in een andere 

kleutergroep. In de groepen 3-8 hebben we 

een voorleeswedstrijd gehouden. De 

groepen 3/4, 5/6 en 7/8 streden samen voor 

de mooiste beste voorlezer. Maar iedereen 

die de finale gehaald heeft is natuurlijk al een 

winnaar. Mevrouw Nelly de Ruyter van 

boeken onderweg heeft in de groepen 3-8 

kort iets verteld over de verschillende boeken 

en (een deel van) een verhaal voorgelezen. 

Op donderdag 12 oktober konden de 
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kinderen om 15.00 uur hun lievelingsboek 

kopen. De verkoop was goed, vandaar dat we 

3 nieuwe boeken mochten uitzoeken voor 

onze schoolbibliotheek. Daar zijn we heel blij 

mee. De creamiddag stond ook in het teken 

van herfst en griezelen. Een hele gezellige 

week dus op school. 

 
 

 

Groepen 7 en 8 naar theater 

Op maandag 13 november gaan de groepen 

7 en 8 naar het Zuiderstrandtheater. De bus 

zal rond 12:30 uur van school vertrekken, 

daarom blijven alle kinderen die dag gratis 

en verplicht over. De voorstelling duurt tot 

14:30 uur. Het is daarom mogelijk dat we 

iets later terug zijn op school. 

Zij bezoeken de voorstelling "Roodhapje", 

zie hier de recensie over de voorstelling: 

WINNAAR YAM-AWARD: 
BESTE OPERA 2016 
VOLKSKRANT, THEATERKRANT 

& NRC ★★★★ 

Roodkapje heeft nooit eerder een wolf ontmoet. 
De wolf praat zo mooi en ontroerend over zijn land 
in het verre Noorden dat Roodkapje hem aanziet 

voor een dichter. Wel verhaspelt hij haar naam 
consequent tot Roodhapje. 

De eenzame wolf, die gek wordt van heimwee, 
heeft een vriend gevonden in zijn eigen 
spiegelbeeld: de Waterwolf. Hij hoopt dat de 
Waterwolf met hem mee zal gaan naar het 
Noorden, zodra er genoeg voedsel is voor de 
lange reis... 

 

 

Ter land, ter zee of in de lucht, 

niets kan de Sint en zijn Pieten 

stoppen, 

om ook dit jaar bij de Gantel 

aan te kloppen. 

Wij wachten vol verwachting om 

hun komst, 

helaas ligt dat nog een paar 

weken in de toekomst. 

De voorbereidingen zijn echter 

al vol in gang, 

  zodat wij hem kunnen 

ontvangen met luid gezang! 

 

Zaterdag 18 november zal Sint Nicolaas 

weer in Nederland komen. Dit jaar zal hij 

aankomen in Dokkum. 

De voorbereidingen 

voor dit feest zijn al 

enige tijd in volle gang. 

Wij zullen op 

de Gantel het thema 

volgen van het Sinterklaasjournaal. De 
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uitzendingen beginnen op 13 november 

en zijn dagelijks te volgen op NPO 3 of 

via www.sinterklaasjournaal.nl. Het zou 

leuk zijn als uw kind dit thuis elke dag 

mag volgen.   

   

Uw kind mag ook dit jaar weer zijn of haar 

schoen zetten op school. Dit zal gebeuren 

op donderdag 23 november. Wilt u 

ervoor zorgen dat uw kind deze dag een 

schoen meeneemt om te zetten op 

school? Uw kind mag zijn of haar schoen 

meenemen vanaf dinsdag 21 november.   

 

Op dinsdag 5 december zal de Sint ook 

de Gantel weer bezoeken. We maken, 

zoals elk jaar, van deze intocht een 

feestje. Een kinderfeest dat alle kinderen, 

van de laagste tot de hoogste groep, 

kunnen meebeleven. Daarom willen wij u 

vragen om de kinderen de kans te geven 

goed van de intocht te kunnen genieten. 

Wilt u tijdens de intocht achter de 

kinderen gaan staan, op de toegewezen 

plek voor de ouders? Om het nog 

feestelijker te maken, mogen de kinderen 

die ochtend als Sint of Piet verkleed 

komen.  De middag zijn alle kinderen vrij. 

Ze kunnen dan gaan spelen met hun 

cadeautjes of zich voorbereiden op de 

feestelijke avond.  De kinderen van groep 

1 tot 8 zijn die dag uit om 12.00 uur.     

 

Beste ouders/verzorgers,  

Sinterklaas is voor de meeste kinderen een 

van de leukste feesten van het jaar. Helaas 

zijn er, ook in Den Haag, veel kinderen voor 

wie het niet vanzelfsprekend is dat er rond 5 

december een sinterklaascadeau voor hen 

komt.  

De stichting "Sintvoorieder1" heeft als 

doelstelling zoveel mogelijk van deze 

kinderen van een sinterklaascadeau te 

voorzien. Hiervoor zamelen zij "zo goed als 

nieuwe" cadeaus in bij particulieren en 

bedrijven. Veel kinderen hebben speelgoed 

in kasten dat goed is en waar niet tot 

nauwelijks mee gespeeld is. 

http://www.sinterklaasjournaal.nl/
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In Den Haag worden met deze cadeaus 

ongeveer 4500 kinderen blij gemaakt dit 

gebeurt onder andere bij:   

• Voedselbank Haaglanden 

• Crisisopvang Vliet en Burgh, 
Voorburg (Leger des Heils) 

• Stichting Perspectief 

• Opvangcentrum Halte (via STEK Den 
Haag) 

 
De ouderraad wil na het grote succes van 

vorig jaar ook dit jaar weer dit initiatief graag 

ondersteunen omdat onze mening is dat 

ieder kind een cadeau van sinterklaas 

verdient! Ons verzoek aan u is dan ook om 

thuis eens te kijken wat er aan speelgoed is 

wat gemist kan worden en  waar een ander 

kind mee blij gemaakt kan worden. Het gaat 

uiteraard om nog compleet, schoon en goed 

uitziend speelgoed! 

 

Op woensdag 15 november (om 08:30 uur 

en tussen 12.15 uur en 13.00 uur) en op 

donderdag 16 november (om 8.30 uur en om 

15.00 uur) kunt u het speelgoed  inleveren op 

school. Het verzamelpunt is de  hoofdingang 

van de school. (De kinderen  in de lagere 

groepen zal verteld worden dat dit cadeaus 

zijn voor een goed doel voor arme kinderen. ) 

Op donderdagavond 16 november zullen de 

ingezamelde cadeaus worden gebracht bij de 

stichting sintvoorieder1. Hiervoor zijn wij ook 

afhankelijk van uw hulp! Bent u in de 

gelegenheid om ons te assisteren en wilt u op 

donderdag 16 november even meerijden om 

alle cadeaus te brengen bij het 

inzamelingspunt van sintvoorieder1?? Geef 

dit dan door aan de Ouderraad via juf Cynthia 

door een mail te sturen aan 

ctreebusch@scoh.nl. 

Mochten er nog vragen zijn dan is er op 

www.sintvoorieder1.nl alle informatie over 

de stichting te vinden. Voor logistieke vragen 

kunt u contact opnemen met de ouderraad. 

Dankzij uw hulp wordt zo Sinterklaas een 

feest voor ieder kind!! 

Met vriendelijke groet, 

De Ouderraad. 

 

 

Leerlingenraad  

Vrijdag 13 oktober hebben meester Xander, 

juf Michelle en ik een fijn gesprek met 8 

kinderen uit leerlingenraad gehad. Hoewel 

een paar kinderen even aan de setting 

moesten wennen, kwamen de tongen al snel 

los en hebben we ontspannen gepraat over 

het overblijven, muziek in de 

klas/drama/crea, de wc’s van de klassen, een 

spiegel bij de gymkleedkamers, het verlies 

van tijd bij leswisselingen en het oplossen van 

ruzies tijdens het overblijven. Behalve het 

overblijven kwamen de andere onderwerpen 

van de kinderen zelf. De kinderen gaven ook 

goede tips. De volgende leerlingenraad wordt 

10 november gehouden. 

 

 

http://www.sintvoorieder1.nl/
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Voorlichtingsavond VO   

Op woensdag 1 november zijn de ouders van 

de groepen 8 om 19.30 uur in het lokaal van 

groep 8B welkom om een voorlichtingsavond 

over het voortgezet onderwijs bij te wonen.   

 

 

Halloween 

Toen we van ouders de vraag kregen of de 

kinderen in verband met Halloween verkleed 

naar school mochten komen, is het antwoord 

gegeven dat we dit feest niet in 

overeenstemming vinden met de Christelijke 

identiteit van de school.  

Omdat ik mij kan voorstellen dat dit 

standpunt vragen oproept, licht ik in dit 

Gantelnieuws ons standpunt graag kort toe. 

Halloween is een feest dat de laatste jaren 

steeds meer wordt gevierd en in plaats van 

Sint Maarten lijkt te komen. Halloween heeft 

stevige wortels in het heidendom en de 

hekserij. Het begon vroeger als het 

Druïdenfestival van Samhain bij de Kelten.  

Later werd Halloween overgenomen door de 

Romeinen(Pomona) en daarna door de 

Christenen (Allerheiligen & Allerzielen). De 

Romeinen en de Christenen hebben het feest 

beide naar hun eigen ideeën aangepast. 

 

In de Bijbel wordt niet specifiek over 

Halloween geschreven, maar enkele Bijbelse 

principes zijn er wel op van toepassing. De 

Bijbel is er in ieder geval duidelijk over dat 

occulte praktijken, toverij en hekserij 

verboden zijn en schadelijk voor de mensen 

zijn.   

Naast dit Christelijke principe vinden we ook 

dat we voorzichtig moeten zijn met dit feest 

omdat angst en dood er belangrijke 

onderdelen van zijn. 

 

 

Kerstmusical in de Lichtbron 

Ieder jaar wordt er op Kerstavond een 

kindermusical opgevoerd in de Lichtbron in 

Wateringen. Kinderen doen hier met veel 

plezier aan mee. 

Lijkt het je leuk om mee te doen en ben je 

bereid om vanaf november op zondagavond 

tussen 18.30-19.30 uur te komen oefenen en 

een leuke musical neer te zetten? Dan kun je 

je opgeven bij juf Petra. Dit geldt voor 

kinderen in de groepen 5 t/m 8. 

Vind je het leuk om mee te zingen in het 

kinderkoor tijdens de musical? Dan mag je je 

ook opgeven. Dit geldt voor kinderen van 

groep 1 t/m 4. 

Vraag natuurlijk wel even aan je ouders of je 

mee mag doen. 

Via de mail is het opgeven ook mogelijk: 

pdemper@scoh.nl  

 

 

mailto:pdemper@scoh.nl
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Informatieavond 1ste Communie 

Op zondag 8 april zal in de Sint Jan de Doper 

de Eerste Heilige Communieviering 

plaatsvinden voor kinderen uit Wateringen 

en Wateringse Veld. Kinderen uit groep 4 

waarvan bij de parochieadministratie bekend 

is dat ze gedoopt zijn, krijgen hierover thuis 

bericht, Ook zal op verschillende scholen nog 

een brief worden uitgedeeld. Maar ook 

andere kinderen mogen natuurlijk mee doen. 

Heeft u of kent u een kind in groep 4 dat dit 

jaar de Eerste Heilige Communie wil doen, 

dan kan contact worden opgenomen met het 

Parochiesecretariaat. Ook kinderen die nog 

niet gedoopt zijn, kunnen zich opgeven. Zij 

worden dan gedurende het 

voorbereidingsproject gedoopt. 

De eerste ouderavond-informatieavond over 

de Eerste Heilige Communie zal  op 31 

oktober  in het parochiehuis. Ook wanneer u 

nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten 

meedoen, bent u van harte welkom. In het 

parochieblad volgt meer informatie! 

Vriendelijke Groeten 

Secretariaat St. Jan de Doper 

0174-292316 

 

Zaalvoetballen bij Movella 

Wil jij in de wintermaanden er zeker van zijn 

dat je lekker kunt voetballen, schrijf je dan in 

voor de techniektrainingen van Movella 

indoor. De cursus bestaat uit tien trainingen. 

We leren je de mooiste schijnbewegingen, 

schieten met links en rechts. We spelen een 

toernooi dat 10 weken duurt. Super gaaf dus!  

We trainen 10x op de vrijdagavond en 10x op 

de zondagochtend. Je kunt je inschrijven voor 

10x traininen, maar je mag uiteraard je ook 

inschrijven voor beide dagen. Eén ding is 

zeker jij kan in de winter altijd voetballen.De 

kosten voor 10 trainingen zijn € 120,00 

Inschrijven kan HIER. Voor datums, locaties 

en tijden klik op AGENDA. 

www.movella.nl 

 

Verjaardagen  

In november zijn jarig:  

Anouk van Weel, Mabelle 

van Weel, Hugo 

Stuivenwold, Julian 

Vedder, Elin de Wit, Ties Hillebrand, 

Tasneem Odeh, Jayden Schotvanger, Anjay 

Bharatsingh, Nabila Gomez, Jim Renckens, 

Lisa Korten, Yanou Vlasman, Nick Goedhart, 

Mathilde Vo, Jiya Sheombar Sing, Nick Heidt, 

Quin Voogt, Vera van Spronsen, Jack Kerr, 

Celina de Vries, Deon Abebe, Jayda 

Partapsing, Chantal de Munnik, Kathy van 

Zomeren, Bram Haaksman, Daniel Schouten, 

Bram van Eijndhoven, Elano Calmero, 

Jaleesa Krul, Loïs Zwalve, Santosha van 

Maurik, Sienna van Rijn, Thomas Holtzer, 

http://www.movella.nl/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=169&sid=2848&url=aHR0cDovL3d3dy5tb3ZlbGxhLm5sL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmYW1wO3ZpZXc9YXJ0aWNsZSZhbXA7aWQ9MjMmYW1wO0l0ZW1pZD0xOTA=
http://www.movella.nl/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=169&sid=2848&url=aHR0cDovL3d3dy5tb3ZlbGxhLm5sL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmYW1wO3ZpZXc9YXJ0aWNsZSZhbXA7aWQ9NzgmYW1wO0l0ZW1pZD0xMDk=
http://www.movella.nl/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=169&sid=2848&url=aHR0cDovL3d3dy5tb3ZlbGxhLm5s
http://www.movella.nl/
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Twan Marquering, Amber Omar, Giovanni 

Solleveld, Urjeezjely Curiel, Maissa Tahiri, 

Dorus Wildemans, Carmelle Riahi, Jadey 

Zwalve en Ruben Bos.  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

 


