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Kinderpostzelactie 

Woensdag 25 september waren de leerlingen van de groepen 7 al vroeg op pad, om met een vliegende 

start de Kinderpostzegels 2019 te gaan verkopen.  

Er is al bij een hoop deuren aangebeld met de vraag of men Kinderpostzegels wil kopen. We hopen 

veel geld op te halen voor kinderen, die het niet zo goed hebben, als onze kinderen. 

Mocht er niemand bij u hebben aangebeld, dan kunt u altijd in de groepen 7 een bestelformulier voor 

Kinderpostzegels of kaarten invullen. De actie loopt tot en met woensdag 2 oktober. 

Nog veel succes voor de leerlingen van de groepen 7! 

 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 1 oktober komt de schoolfotograaf voor het maken van individuele en groepsfoto's. Van 

alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt een individuele foto gemaakt en van alle broertjes en 

zusjes (groepen 1 t/m 8) die samen op school zitten wordt ook een foto gemaakt. De individuele 

foto’s van de kinderen van de groepen 1/2 worden op vrijdag 26 juni 2020 gemaakt. Dat doen we 

dan pas omdat dan ook alle kinderen die dit schooljaar instromen op de foto komen. Wilt u er a.u.b. 

voor zorgen dat de kinderen bij regenachtig weer niet met natte haren op school aankomen en wilt u 

uw kinderen geen witte kleding aandoen. De foto’s van leerlingen met een broertje of zusje dat niet 

op De Gantel zit worden dinsdagmiddag 1 oktober na schooltijd gemaakt. De fotograaf krijgt de 

namen door van de kinderen die door hun ouders zijn opgegeven. I.v.m. de privacywet (AVG) wordt 

er geen rooster meer opgehangen bij het kantoor van juf Cynthia. Uw kinderen kunnen ’s middags 

vanaf 15.00 uur in de rij gaan staan beneden bij de personeelskamer, de ruimte tegenover het 

kantoor van meester van Reine. 

 

  

 

Kinderboekenweek  

Donderdag 3 oktober start bij ons de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is 'Reis 
je mee? De Kinderboekenweek staat vooral in het teken van lezen, voorlezen en voorgelezen worden. 
Begin volgende week ontvangt u via Social Schools nadere informatie.  
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Sportdag voor de groepen 6, 7 en 8 

Bij goed weer vindt van 08.30 - 12.00 uur de sportdag voor de groepen 

6, 7 en 8 op woensdag 2 oktober op de sportvelden van KMD in 

Wateringen plaats.  

De ouders die bij een spelletje helpen, hebben van meester Stephan 

hierover een mail ontvangen. 

                               ≈≈≈ 

10-minutengesprekken voor de groepen 8 

Het tien-minutengesprek voor de groepen 8 vindt plaats op 15 en 17 oktober. Een uitnodiging voor dit 

gesprek volgt nog via Social Schools.  

 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie is van maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019.  Dan is de school gesloten. 

 

 

Groepen naar het theater 

Op dinsdagmiddag 29 oktober gaan de groepen 7 naar het theater. Zij bezoeken de voorstelling  "De 

gebroeders Leeuwenhart" naar het boek van Astrid Lindgren. De voostelling begint om 13:30 uur en 

duurt tot 15:00 uur. De leerlingen zullen dus later terug zijn bij school. 

 

Vooraankondiging Stichting Sintvoorieder1 

Ook dit jaar wil de Gantel zich inzetten voor de stichting Sintvoorieder1. 

Stichting Sintvoorieder1 wil zoveel mogelijk kinderen wonend in Nederland, die leven in zowel 

zichtbare als verborgen armoede een Sinterklaascadeau geven. Hiervoor zamelen zij "zo goed als 

nieuwe" cadeaus voor kinderen van 0 tot 18 jaar in.   

De Ouderraad vraagt u om de komende tijd thuis te kijken wat er aan speelgoed gemist kan worden 

en waar een ander kind mee blij gemaakt kan worden. Het gaat uiteraard om nog compleet, schoon, 

heel en goed uitziend speelgoed!  

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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In november kunt u het speelgoed inleveren op school. In het volgende Gantelnieuws of via Social 

Schools zullen we de data en tijden hiervoor communiceren.  

Meer informatie over Sintvoorieder1 vindt u op www.sintvoorieder1.nl   

Dankzij uw hulp wordt zo Sinterklaas een feest voor ieder kind!  

Met vriendelijke groet,  

De Ouderraad.  

 

 

Betaling overblijfbijdrage  

Alle ouders hebben inmiddels de rekening ontvangen voor de overblijfkosten van dit schooljaar. Aan 

de ouders die hun overblijfbijdrage zelf betalen heb ik het vriendelijke verzoek om dit voor 1 oktober 

te doen. De eerste termijn van de automatische incasso wordt ook op 1 oktober geïncasseerd. 

 

 

Ooievaarspas/schoolspullen pas  

Ouders die een Ooievaarspas hebben, verzoek ik deze bij de administratie op school te laten 

scannen. Alleen dan hebt u de voordelen van de pas en komt u voor korting van de schoolkosten in 

aanmerking. De Ooievaarspas biedt korting op allerlei activiteiten op de gebieden van sport, cultuur, 

contributie, lidmaatschap en entreegelden. De Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag, Rijswijk 

en Leidschendam-Voorburg met een laag inkomen. Leerlingen met een Ooievaarspas kunnen via de 

gemeente een schoolspullenpas aanvragen om spullen voor het schooljaar te kopen. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld. 

  

 

Aanmelden vanaf 3 jaar   

De Wet op het primair onderwijs is eind 2016 gewijzigd. Daarin staat dat de leeftijdsgrens voor 

aanmelding bij een basisschool op 3-jarige leeftijd moet liggen. Rond de 3e verjaardag van uw kind 

ontvangt u van de gemeente Den Haag het aanmeldingsformulier, ouders van kinderen die niet in 

Den Haag wonen kunnen het formulier ophalen op de school. De Gantel is een school is met een 

maximum aantal plaatsen, daarom wordt er gewerkt met 4 aanmeldperiodes per jaar. Op 

scholenwĳzer.denhaag.nl kunt u zien wanneer u uw kind kunt aanmelden. Ieder jaar moeten wij aan 

de gemeente Den Haag doorgeven hoeveel kinderen we per periode kunnen plaatsen, daarom is het 

voor ons van belang om te weten hoeveel broertjes/zusjes er worden aangemeld. U kunt vanaf 1 jaar 

het belangstellingformulier invullen voor uw kind, het formulier kunt u ophalen bij juf Cynthia of 

aanvragen via de mail. 

≈≈≈ 

http://www.sintvoorieder1.nl/
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Doe mee aan de Zwem4daagse 

In de herfstvakantie van 21 tot en met 25 oktober 2019 organiseren de Haagse zwembaden de 

‘Zwem4daagse’. Een leuk en sportief zwemevenement voor de hele familie. Tijdens de Zwem4daagse 

kunt u baantjes zwemmen in één van de Haagse zwembaden: Blinkerd, Hofbad, Houtzagerij, 

Overbosch, Waterthor en Zuiderpark. Aanmelden kan via www.zwem4daagse.nl.  

 

 

 

Hockeyclub Wateringse Veld zoekt nieuwe leden 

Hockeyclub Wateringse Veld (HCWV) is op zoek naar nieuwe leden en in het bijzonder naar jongens! 

In de bijlage treft u een informatiebrief aan voor een aantal clinics die HCWV binnenkort organiseert 

waar gratis aan deel te nemen is. Deze clinics hebben als doel de jongens te enthousiasmeren voor 

de sport. Kent u nog andere jongens uit de buurt die hieraan mee willen doen, zijn ze uiteraard van 

harte welkom. 

Uw dochter is vanzelfsprekend ook van harte welkom op de club, voor meer informatie kunt u 

terecht op de website: www.hcwv.nl 

 

150 jaar DSM Delft 

In 1869 is in Delft de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek opgericht; op 5 september 2019 heeft 

DSM het startschot gegeven voor de viering van ‘150 jaar Gist’. Door middel van diverse activiteiten 

besteden zij aandacht aan de geschiedenis van Gist èn de rol van de biotechnologie, nu en in de 

toekomst. Van 12 september t/m 15 december 2019 geeft een speciaal ingericht Experience Center, 

gevestigd in ‘Het Grote Kantoor’ een overzicht van de geschiedenis van de locatie in Delft. Verder 

laat ARTIS-Micropia Experience ‘Klein leven, grote impact’ zien hoe microben onze wereld bepalen 

en oplossingen aandragen voor uitdagingen op het gebied van klimaat, voeding en gezondheid.  

Het 150 jaar Gist Experience Center is van 12 september t/m 15 december iedere donderdag, vrijdag 

en zaterdag van 10.30-16.30 uur voor iedereen GRATIS te bezoeken. Voor meer informatie zie 

www.150jaarGist.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

 

http://www.zwem4daagse.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hcwv.nl&data=02%7C01%7C%7C5c64f19c20124611f5d808d741f1b6da%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637050379849451972&sdata=Q0M103v0dHRP9DmIfrhRIrx9bRfSU17hYTz66ghmbks%3D&reserved=0
http://www.150jaargist.nl/
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