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Vakantie en vrije Pinksterdag  

Van 2 tot en met 16 mei is de school in verband 

met de meivakantie gesloten.   

Op dinsdag 17 mei (de dag na Tweede 

Pinksterdag) worden de lessen weer hervat.  

 

 

 

Sportdag groepen 1 t/m 5  

De sportdag van de groepen 1 t/m 5 is van 

datum veranderd. De oude datum stond op 

woensdag 1 juni. De nieuwe datum is een week 

eerder, dus op woensdag 25 mei.  

De groepen 1/2 hebben de sportdag op school 

en de groepen 3, 4 en 5 gaan naar KMD in 

Wateringen. Verdere informatie komt via een 

aparte brief. 

 

 

 

Schoolreisjes groepen 1-7 

Op vrijdag 20 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op 

schoolreisje. De ouders van deze groepen zijn 

hier afgelopen dinsdag per brief over 

geïnformeerd.  

≈≈≈ 

 

 

Juffendag in groep 8 

Op vrijdag 20 mei vieren de juffen van groep 8 

juffendag. De juffen verzorgen deze ochtend 

het 10-uurtje, dus de kinderen hoeven dat niet 

mee te nemen.  

Vriendelijke groet, de juffen van groep 8 

 

 

 

Nieuw website 

We zijn erg blij met de mooie website die sinds 

vorige maand van onze school in de lucht is. De 

website is nu ook goed te bekijken op een 

smart Phone en tablet! Dus zet hem in uw 

favorieten (http://www.degantel.nl/).  

 

Elke groep heeft ook weer een eigen pagina 

waar berichten komen te staan. Ook staat daar 

een eigen klassenagenda. De website gaat 

vanaf nu steeds meer gevuld worden. 

 

 

 

 

 

Op 12 juni gaat de Wateringse Veldloop weer 

van start!! Natuurlijk doet De Gantel ook mee! 

Vorig jaar waren we met veel kinderen van 

school aanwezig. Het lijkt ons heel leuk om hier 

weer met z’n allen aan mee te doen! Inschrijven 

kan nog tot 10 mei via de Gantel website. 

http://www.degantel.nl/
http://www.degantel.nl/onderwijs/gym/wateringseveld-loop-2016
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Om als school te laten zien hoe sportief wij zijn, 

zou het leuk zijn als iedereen het Gantel-shirt 

zou dragen! Deze zijn op de dag zelf bij het 

verzamelpunt van de Gantel te koop. 

De Ouderraad heeft na afloop bij het 

verzamelpunt voor iedere deelnemer een 

fruitige snack en een lekkere dorstlesser! 

Als uw kind meedoet wordt u vooraf door 

school verder geïnformeerd. We hopen op een 

gezellige en sportieve dag! 

Tot dan!!  

 

Groeten van de Ouderraad. 

 

Extra aanbod tijdens het overblijven 

Van de mei- tot aan de zomervakantie zullen 

medewerkers van Halo Jobbing ons komen 

assisteren bij het overblijven. U bent hier in het 

vorige Gantelnieuws door mij over 

geïnformeerd, 

Op donderdag 28 april hebben 

vertegenwoordigers van Halo Jobbing na 

schoolltijd aan het team en de ouders meer 

informatie gegeven over de invulling van de 

overblijf activiteiten bij ons op school. De 

PowerPoint presentatie die hierbij is gebruikt, 

stuur ik u per mail toe.  

Ouders van de groepen 5-8 die tussen de 

middag hun kinderen ophalen, wordt verzocht 

om aan de kant van het hek blijven, zodat de 

overblijfleidsters en mensen van Halo-Jobbing 

op de rest van het schoolplein met de 

overblijvende kinderen van groep 1-4 hun 

activiteiten kunnen uitvoeren. 

Tussen de middag gaat het schoolhek pas om 

12.55 uur open in plaats van 12.50 uur. 

 

 

 

VakantiepasClub Meivakantie  

De makers van de ZomervakantiePas hebben 

ook voor de meivakantie weer een leuk 

activiteitenaanbod (met korting) samengesteld. 

VakantiepasClubleden kunnen o.a. op zoek naar 

schatten bij Avonturia, praten met kamerleden, 

armbandjes maken bij Limited Edition of 

meedoen aan een workshop bij 

Jeugdtheaterschool Rabarber.   

 Basisschoolkinderen kunnen zich via de 

website kindervakantiepas.nl aanmelden als 

VPClublid.   

Zij krijgen dan 2 weken vóór elke 

schoolvakantie een mailtje met VakantiePas 

kortingsbonnen   

en een link naar de website waar de activiteiten 

beschreven staan.  

Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan 

(gratis) op via www.kindervakantiepas.nl.  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN1Y2y9urLAhVFeg8KHWBBCzIQjRwIBw&url=http://www.sportloopbaangarantieplan.nl/relation.php?id%3D7&psig=AFQjCNFvexpxb8QsCcandqZJaQG1xjOFrw&ust=1459513700924184
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'Bijna 10 procent tienerjongens 

toont tekenen gameverslaving'  

Bijna 10 procent van de Nederlandse jongens 

die 12 tot 15 jaar oud zijn, vertonen 

verschijnselen van gameverslaving.  

Dat meldt de Universiteit Utrecht dinsdag 5 

april op basis van onderzoek onder ruim 2.600 

jongeren. Minder dan 1 procent van de meisjes 

toont tekenen van gameverslaving. 

De tieners werden gevraagd hoe lang ze per dag 

gamen en over de gevolgen daarvan. 

Vervolgens werd aan de hand van criteria die 

zijn vastgelegd in het medische DSM-handboek 

bepaald of zij tekenen vertonen van 

problematisch gamen. 

Uit het onderzoek bleek dat jongens gemiddeld 

16 uur per week gamen, terwijl dat bij meisjes 

4,5 uur is. Jongens besteden meer tijd aan 

consolegames als Call of Duty en Grand Theft 

Auto, terwijl meisjes meer mobiele games als 

Candy Crush spelen. 

Onder de jongens die problematisch 

gamegedrag vertonen is de gemiddelde 

speeltijd 29 uur per week, waar dat bij meisjes 

12,5 uur is.  

Van een gameverslaving wordt alleen 

gesproken als het spelen van games meerdere 

problemen oplevert, bijvoorbeeld het verlies 

van controle of het ontstaan van 

ontwenningsverschijnselen. Ook als gamen 

familieconflicten oplevert of als gamers hun 

gedrag verbergen, kan dit bijdragen aan een 

verslavingsdiagnose. 

 

 

Uitnodiging verjaardagsfeestje    

Binnen de school is gesproken over het in de 

klas uitdelen van uitnodigingen voor een 

verjaardagsfeestje.   

Aanleiding hiervoor was het verzoek van een 

van de ouders om dit voortaan niet meer te 

doen. De ouder vroeg dit om teleurstelling bij 

kinderen die niet voor een feestje worden 

uitgenodigd te voorkomen.    

Hoewel we begrip voor het verzoek van de 

ouder hadden, wilden wij het uitdelen van 

uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje in de 

groep niet verbieden.   

Wel vonden wij het belangrijk om dit probleem 

via het Gantelnieuws onder de aandacht van de 

ouders te brengen en hen te verzoeken om  

uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes 

voortaan niet meer via school te verspreiden, 

maar dat anders (per mail/post/in de 

brievenbus) te doen. Daarmee verbieden we 

het uitdelen van uitnodigingen voor een 

verjaardagsfeestje in de klas dus niet, maar 

doen we net als bij de oproep voor gezonde 

traktaties een beroep op het gezonde verstand 

van ouders.    

 

Foutparkeerders  

Helaas is het nodig om weer eens aandacht te 

besteden aan het foutief parkeren op de 

http://www.uu.nl/nieuws/bijna-10-procent-van-gamende-jongens-is-gameverslaafd
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Treslonglaan en het Luchtenburgplein. Ouders 

parkeren hun auto's op de stoep en maken 

daarbij de verkeersituatie voor kinderen 

onveilig. Bovendien ondervinden de 

buurtbewoners er veel hinder van.   

We verzoeken ouders dringend hun auto's 

uitsluitend op daartoe bestemde plaatsen te 

parkeren.  

Bij aanhoudend foutief parkeergedrag zullen we 

de wijkagent inschakelen.  

 

Verjaardagen  

In mei zijn jarig:   

Milena Vurens, Fleur Lagerweij, 

Daan Voormeulen, Sam 

Voormeulen, Armin Vurens, Tijmen Verhagen, 

Wessel Temminck, Lars van der Meer, Ryan 

Chiang San Lin, Quinty Streefkerk, John 

Shoghnani, Dany van den Akker, Brent Vos, 

Fleur Sanders, Roushan Baksh, Aylin Urkmez, 

Aycan Urkmez, Aadi Motiram Sharma, Isabella 

Cannavacciuolo, Thijmen Hendriks. Fréderique 

Hendriks, Rutger Nikolic, Gabriel Sutikno, Sam 

Taal, Thomas Vogelzang, Simran Chotoe, Sam 

Jansen, Robine Maat, Niia Janse, Candy 

Geijsen, Jacqueline Yang, Precious Abhelakh, 

Alyssa Scholtes, Tessa van der Valk, Renzo 

Toorenburg en Evie van den Berg. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 


