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Social Schools 

Nog maar 4 weken geleden introduceerden we tijdens onze informatie-avonden de 

ouderapp ‘Social Schools’. Al snel hadden veel ouders de app actief in gebruik. Deze 

week was 100% van de ouders via deze app met de school verbonden.  

We zijn trots op dit resultaat en ook blij dat de app zo actief en naar tevredenheid 

wordt gebruikt. Ouders, bedankt voor jullie medewerking en voor de positieve 

terugkoppelingen. 

 

 

Kinderpostzelactie 

Woensdag 26 september waren de leerlingen van de groepen 7 al vroeg op pad, om met een vliegende 

start de Kinderpostzegels 2018 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 3 oktober. 

Nog veel succes voor de leerlingen van de groepen 7! 

 

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 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 vrijdag 28 juni 2019 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 maandagmiddag 1 

oktober na schooltijd gemaakt. Het rooster hiervoor hangt op de deur bij het kantoor van juf Cynthia . 

≈≈≈ 
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Groepen 7 naar de bibliotheek 

Maandag 15 oktober zijn de groepen 7 in de bibliotheek te gast. In het kader van de Kinderboekenweek 

krijgen zij een les van de schrijver Bibi Dumon Tak. 

 

 

De grote wetenschapsdag 

De Grote Wetenschapsdag vindt één keer per jaar plaats op een woensdagochtend in de herfst, in de 
klas zelf, uitgevoerd door de leerkracht. Dit jaar is de Grote Wetenschapsdag op 3 oktober 2018. De 
Grote Wetenschapsdag wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap 
en Technologie (KTWT) en het Wetenschapsknooppunt (WKUU), beide van de Universiteit Utrecht. We 
kennen hen al van de Grote Rekendag.  

De Grote Wetenschapsdag is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8 van de basisschool, maar op De Gantel 
wordt er op 3 oktober in alle groepen aandacht aan besteed. 

Via experimenten, spellen en opdrachten laten we de leerlingen kennis maken met wat hersenen 

allemaal kunnen doen. Het eerste wat bij iemand opkomt is misschien denken, maar hersenen worden 

niet altijd door jezelf aangestuurd. Hier gaan de kinderen ervaringen mee opdoen. Via Social Schools 

krijgt u woensdag een terugkoppeling. 

 

 

Kinderboekenweek  

Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is 
‘vriendschap’. De Kinderboekenweek staat vooral in het teken van lezen, voorlezen en voorgelezen 
worden. In de kleutergroepen gaan de leerkrachten bij elkaar voorlezen en in de groepen 4 t/m 8 gaan 
we een voorleeswedstrijd houden.  

 

Betaling overblijfbijdrage 

Aan de ouders die hun overblijfbijdrage nog niet betaald hebben heb ik het vriendelijke verzoek om 

dit snel te doen. De uiterste betaaldatum is namelijk 1 oktober. De eerste termijn van de automatische 

incasso wordt ook op 1 oktober geïncasseerd. 

 

 

Betaling ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar ontving u een brief van de Ouderraad met het verzoek om uw 

vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Daarnaast ontvingen nieuwe ouders die nog 

http://ktwt.nl/
http://ktwt.nl/
https://www.uu.nl/onderwijs/wetenschapsknooppunt
http://groterekendag.nl/
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niet van de automatische incasso gebruik maken een machtigings-formulier voor het betalen van de 

ouderbijdrage. Fijn dat veel ouders hun ouderbijdrage al hebben betaald! 

De voor begin oktober geplande incasso van de ouderbijdrage is door het vertrek van de 

penningmeester naar een later moment verschoven. Over het moment waarop wel wordt 

geïncasseerd wordt u nog geïnformeerd. 

Ouders die geen gebruik willen maken van automatische incasso en nog niet hebben betaald, kunnen 
de ouderbijdrage overmaken naar IBAN-rekeningnummer NL 92 ABNA 0588 4008 07 t.n.v. OR De 
Gantel inzake ouderbijdrage, onder vermelding van naam en groep van uw kind.  

Verdere informatie over de begroting voor dit schooljaar, over 

de mogelijkheid voor automatische incasso en over de 

activiteiten van de Ouderraad kunt u online terug vinden op 

de website van de school 

(https://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad). Op basis 

van de verwachte uitgaven, bedraagt de ouderbijdrage voor 

dit schooljaar €35 per leerling.  

We rekenen op uw bijdrage! 

 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie is van maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018.  Dan is de school gesloten. 

≈≈≈ 

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. 

 

 

 

 

https://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiStbKupN3dAhWJNOwKHdq9B00QjRx6BAgBEAU&url=https://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad&psig=AOvVaw0slevhksY0XVFaiNgarc8h&ust=1538209843108808


 
                                          Nummer 1  |  juli 2018 

    4 

Informatieavond 1ste Communie 

Op zondag 12 mei 2019 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. Het 

aanmeldingsformulier hiervoor kunt u bij juf Cynthia ophalen. 

De eerste ouderavond-informatieavond over de Eerste Heilige Communie zal  op 6 november 2018 

om 20.00 uur 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! 

 

 

Herfstcursus schoolschaatsen 

De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs 
op de donderdagen van 4 oktober tot en met 13 december 2018 in de 
binnenhal van De Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus 
schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden van 9-wekelijkse 
lessen. De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn op De 
Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie. Bij 
schaatshuur met OVP-korting. Van 16.15 -17.30 uur leren kids van 4 t/m 

12 jaar op een speelse manier ijssterren te worden. Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar 
€ 83,50; 6 t/m 12 jaar € 88,00.  

 
Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting op het cursusgeld! 
Voor een proefles en data lessen en aanmelden Herfstcursus, zie https://www.haagseschaatsschool.nl/. 
Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl 
 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

 

 

https://www.haagseschaatsschool.nl/
mailto:mail@haagseschaatsschool.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi68oeonN3dAhXN_aQKHbH3Dd4QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jan_de_Doperkerk_(Wateringen)&psig=AOvVaw1JJujcpO11W65ruZ_Jff2d&ust=1538207663955740
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp3LiqoN3dAhVQ3KQKHfF1DxQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.haagsetopsport.nl/stroetinga-en-merwe-winnen-kpn-marathon-cup-op-uithof/&psig=AOvVaw189K2ln69C780ckWmm7X1K&ust=1538208707728581

