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Aktie Dorcas 

Door uw vrijgevigheid is het gelukt om 35 dozen 

aan Dorcas te schenken. Hartelijk dank 

daarvoor! 

Op deze manier leren de kinderen om iets te 

doen voor een ander, over de grenzen heen. 

Deze keer geen inzameling van geld, maar van 

levensmiddelen. Heel duidelijk voor de 

leerlingen. Hierbij een foto van de dozen die 

klaarstonden voor Dorcas. 

Nogmaals onze hartelijke dank! 

 

 

 

Boekenwedstrijd 

Zoals jullie al hebben kunnen lezen heeft onze 

school een nieuwe bibliotheek. De bibliotheek 

verandert steeds van thema of er verschijnen 

weer nieuwe boeken. We willen graag dat 

kinderen plezier beleven aan lezen. Lezen is zo 

belangrijk voor alle vakken. Daarom geven we 

als leerkrachten graag het goede voorbeeld. 

Daarom staat de bibliotheek nu in het teken 

van een wedstrijd. Verschillende juffen en 

meesters hebben een foto gemaakt van hun 

favoriete boek. Deze foto's hebben we 

verzameld en die hangen in de bibliotheek. De 

kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen bij 

hun juf of meester een wedstrijdformulier 

halen en op zoek gaan naar het juiste boek bij 

de juiste juf of meester. 

Op 9 maart stopt de wedstrijd en kijken we wie 

de meeste antwoorden goed heeft. De winnaar 

krijgt een leesboek naar keuze. 

Dus vul een formulier in en win deze super 

leuke wedstrijd.  

De uitslag komt uiteraard te hangen in de 

bibliotheek. 

≈≈≈ 

Trapleren 

Doordat de kinderen 

na de kerstviering 

niet een 

aardigheidje van de 

ouderraad hebben 

gekregen, is er een 

bedrag over dat  nog kan worden besteed. 

Binnen de ouderraad is de suggestie gedaan om 

de trap bij de hoofdingang van de school te 

bekleden met zgn. tafelstickers. Inmiddels is 

hiervoor bij ‘Trapleren’ een offerte 

aangevraagd. Het is de bedoeling om na de 

voorjaarsvakantie verdere afspraken te maken. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx1aXQzoPLAhXDcg8KHb1FD58QjRwIBw&url=http://www.maassluis.nu/leven/tafeltrap-okc-de-westhoek/&psig=AFQjCNEm9E9GTNUPQOplKH7lzaEl01VikA&ust=1455963950699615
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Ziekmeldingen via de website a.u.b. 

Zeker in een tijd waarin veel leerlingen ziek zijn, 

is het fijn wanneer de ouders hun kinderen via 

de website (www.degantel.nl) ziekmelden. 

Onder het kopje ‘ziekmeldingen’ (te vinden 

onder het kopje ‘ouders’) vindt u een formulier 

waarop u uw kind kunt ziekmelden. 

 

 

 

Schoolhek 

Vrijdag voor de vakantie is door medewerkers 

van Heras een panieksluiting op het schoolhek 

geplaatst. Hierdoor hoeft het hek niet meer op 

slot te worden gedraaid om binnenkomen vanaf 

de straat te voorkomen. Als het hek in het slot 

zit, is het van buitenaf door een aangebrachte 

plaat niet meer te openen maar van binnenuit 

met een draaiknop wel. Daarmee kan het 

schoolplein in het geval van een calamiteit altijd 

worden verlaten (brandweervoorschrift).  

Ouders die onder schooltijd de school via het 

schoolhek verlaten, 

verzoek ik om altijd de 

deur van het hek achter 

zich dicht te doen. 

 

 

Nieuwe kapstokken 

In de voorjaarsvakantie zijn op de 1ste etage aan 

de buitenmuur nieuwe kapstokken geplaatst 

waar de kinderen hun jas aan kunnen 

ophangen. Aan de gekleurde ronde schijven aan 

de andere kant van de gang kunnen de 

kinderen hun tassen ophangen. 

Nu de kinderen hun jassen en tassen goed 

kunnen ophangen, rekenen we erop dat de 

gang er een stuk netter uitziet. 

 

 

 

 

Betaling 3e termijn overblijven 

Ouders die het overblijfgeld in termijnen 

betalen, wordt gevraagd om de derde termijn 

vóór 1 april te betalen. 

 

≈≈≈ 

Aangepaste sporten, wat is dat? 

De groepen 8 krijgen binnenkort de les 

“aangepast sporten wat is dat”. Ze zijn op de 

volgende data ingedeeld: 

Vrijdag 18 maart 2016 

8A: 11:00-12:00 theorie 

13:00-15:00 praktijk  

Vrijdag 8 april 2016 

8B: 11:00-12:00 uur theorie 

13:00-15:00 uur praktijk   

Omdat de praktijkles 2 uur duurt, hebben de 

kinderen de andere dag geen gym. 

 

 

De week van het geld 

In de week van 14 maart is het weer de "Week 

van het geld". In die week zullen de groepen 7 

en groepen 8 bezoek krijgen van mensen uit het 

http://www.degantel.nl/
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bedrijfsleven om een gastles te geven. Daarin 

zullen zij uitleggen wat zij in het dagelijks leven 

doen en wat hun werk te maken heeft met 

geld. 

 

 

Ooievaarspas  
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. 

 

 

 

19 maart: lentefeest 

 

 

ROTS&WATER 

Vanaf woensdag 16 maart is het mogelijk voor 

kinderen van groep 5 t/m 8 om deel te nemen 

aan een ROTS & WATER training in de gymzaal 

van de Gantel.  

Dit is een fysieke weerbaarheidstraining waarbij 

kinderen wordt geleerd om sterker in hun 

schoenen te staan en om beter om te gaan met 

moeilijke sociale situaties. Deze training zal 

gegeven worden door Kees van Leeuwen en 

Peter Wegman, die naast meester op de Gantel 

ook therapeut is. De training bestaat uit 10 

lessen die plaatsvinden van 15:00 tot 16:00. 

Meer informatie kunt u lezen op 

http://www.kinderpraktijkkaboel.nl/groepstrai

ning-rots-en-water/ of u mailt naar 

kinderpraktijkkaboel@gmail.com.  

 

 

 

Schooltuintjes 

Nog maar een paar weken en dan begint het 

voorjaar en de schooltuinen! Dan kunnen de 

kinderen weer tuinieren op de Rijswijkse Groei 

en Bloei Schooltuinen. Er zijn twee Schooltuin 

complexen in Rijswijk, één aan de 

Eikelenburglaan 3 en één vlakbij de 

Kinderboerderij aan het Julialaantje 28. 

Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen een tuintje 

krijgen. Maar ook de jongere kinderen hebben 

de mogelijkheid te tuinieren en dan wel op de 

zogenaamde “ouder/kind” tuintjes. 

http://www.kinderpraktijkkaboel.nl/groepstraining-rots-en-water/
http://www.kinderpraktijkkaboel.nl/groepstraining-rots-en-water/
mailto:kinderpraktijkkaboel@gmail.com
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Ouders en belangstellenden zijn altijd van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen of om 

af en toe de helpende hand toe te steken.  

Nadere informatie treft u op de volgende 

pagina achter dit Gantelnieuws aan. 

 

 

Verjaardagen  

In maart zijn jarig:   

Noor Willems, Lars Demper, 

Giovanni van Wijk, Thor Hut, Sven 

Wilbrink, Jahmairo Antonia, Lotte Sanders, 

Pieter Nikolic, Sami El Absati, Fleur Klopmeijer, 

Vasco Bouma, Ela Orhan, Valentijn Klein, Olivier 

Klein, Sebastian Dissel, Ramon Dissel, 

Abdessamed Bouhachlaf, Alec Vogelzang, Stijn 

Opmeer, Fleur Holtzer, Quinten van der Does, 

Shanaya Debidien, Thomas Bol, Roeland van 

Hoek, Gerben van Hoek, Justin Berk, Danny 

Lakhisaran, Romain Vollebregt, Jaz'Elle Fleur, 

Xander Meuris, Olivia van Hensbergen, Jasper 

Bol, Rasit Karagöz en Femke Dunnewold. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine.
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Nog maar een paar weken en dan begint het voorjaar en de schooltuinen! Dan kunnen wij weer tuinieren 
op de Rijswijkse Groei en Bloei Schooltuinen. Er zijn twee Schooltuin complexen in Rijswijk, één aan de 
Eikelenburglaan 3 en één vlakbij de Kinderboerderij aan het Julialaantje 28. 
Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen een tuintje krijgen. Maar ook de jongere kinderen hebben de 
mogelijkheid te tuinieren en dan wel op de zogenaamde “ouder/kind” tuintjes. 
Ouders en belangstellenden zijn altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen of om af en toe de 
helpende hand toe te steken.  
De afmeting van een kindertuin is ongeveer 20m², en de bijdrage slechts Euro 10 voor een heel seizoen 
tuinieren (van 21/22 maart tot september). Wij tuinieren 2 keer per week (van 16.00 uur tot 17.30 uur). Op 
de tuinen aan de Eikelenburglaan wordt op maandag, donderdag of vrijdag (bij voldoende belangstelling) 
getuinierd.  Op de tuinen aan het Julialaantje kan op de maandag, dinsdag, donderdag  en op vrijdag 
getuinierd worden, maar nooit twee opeenvolgende dagen en bij voldoende belangstelling.  
Tijdens de 6 weken zomervakantie is de tuin drie avonden per week een paar uur open, dan kan je zelf 
bepalen op welke van deze avonden je komt tuinieren, al is het maar even om te oogsten of water te 
geven. Kan je zelf niet, geen probleem, ouders, oma’s, opa’s of vrienden mogen in de vakantie periode 
komen helpen om je tuin bij te houden. 
De kinderen leren hun tuintje onder deskundige begeleiding te bewerken, in te zaaien, te beplanten en 
goed te verzorgen. Alle zaden en plantjes worden verstrekt. Wij werken volgens een zaai schema. 
Tuingereedschap en gieters zijn aanwezig. Alle bloemen, zoals zonnebloemen, droogbloemen, lavatera, 
dahlia’s, enz. en alle groenten, zoals sla, andijvie, uien, kolen, doperwten, bietjes, prei, wortelen, aardbeien, 
courgettes, kleine sierkalebassen uit je eigen tuintje mag je mee naar huis nemen, en dit is allemaal 
onbespoten. 
Heb je zin in tuinieren gekregen?  
Vul dan onderstaande strook in en lever die zo spoedig mogelijk in bij juf Cynthia. Je mag je ook 
rechtstreeks aanmelden op onderstaande adressen of geef je op via e-mail: 
schooltuinenrijswijk@caiway.net, maar wel zo spoedig mogelijk.  
Ben je te laat met aanmelden kom dan naar de tuin op 21/22 maart om 15.30 uur, als er nog tuinen 
beschikbaar zijn, schrijven we je ter plekke in.   
Kijk op de website voor meer informatie: www.schooltuinenrijswijk.nl 
Met vragen kan je altijd terecht bij mevr. L. Spaans, tel.nr. 070-3902433, of bij mevr. S. v.d. Kooij, 
Tel. .nr. 06-23742426.  
Hopelijk tot ziens op de schooltuinen! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: ………………………………………………..                    Jongen/meisje:…………………. 
Adres:  ………………………………………………..                   Woonplaats &postcode:…………  Telefoonnummer 
…………….                                                        E-mail: ………………………….        
School: ……………………Groep:    ……………….                     Geboorte datum: ………………. 
 
 
Heb je al een schooltuindiploma:  ja/nee                                          Handtekening ouder/verzorger: 
Op welk Schooltuincomplex en dagen wil je tuinieren?  
0  maandag  en  donderdag of vrijdag  (Eikelenburglaan) 
0 maandag,  0 dinsdag, 0 donderdag, 0 vrijdag (Julialaantje)  
(de dagen die je voorkeur hebben aankruisen)(geen twee opeenvolgende dagen) 
             
Wij beginnen met paadjes lopen op maandag 21 maart en voor de dinsdag groepen op 22 maart. 
Als je een tuintje naast een vriendje of vriendinnetje wilt, of heb je andere wensen, schrijf deze op de 
achterkant van dit briefje. Lever dit aanmeldingsbriefje zo spoedig mogelijk in!  
L. Spaans, Laan Hofrust 11, 2282 AL Rijswijk, tel.070-3902433                                                                                   

mailto:schooltuinenrijswijk@caiway.net
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