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Afscheid meester Xander, meester Raymond onze nieuwe adjunct 

Vandaag is een bijzondere dag omdat het de laatste werkdag van meester Xander is. Veel ouders en 

kinderen hebben vandaag afscheid van hem genomen en hebben hem het beste op zijn nieuwe school 

toegewenst. Er werden hartelijke woorden gesproken en het is duidelijk dat meester Xander zal 

worden gemist. 

Deze week is meester Raymond door veel ouders gefeliciteerd met zijn benoeming tot adjunct-

directeur op De Gantel. Deze benoeming gaat officieel per 1 mei a.s. in. We vinden het fijn dat meester 

Raymond uit 29 kandidaten gekozen is om het werk van meester Xander over te nemen en persoonlijk 

zie ik ook uit naar de samenwerking met hem! 

 

 

Dag tegen pesten  

19 april is de 'Landelijke Dag tegen Pesten'. Op deze dag wordt 

in Nederland extra aandacht besteed aan het stoppen van 

pesten. Er wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen 

van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en 

omstanders. 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pestgedrag alleen 

maar erger wordt naar mate we ouder worden. Op scholen 

wordt één op de tien leerlingen gepest. Op het werk één op de 

acht en in het bejaardentehuis één op de vijf mensen. En toch 

blijven veel mensen zeggen dat pesten een kleuterding is... 

Laten wij verantwoordelijkheid voor onszelf en onze eigen acties nemen en de wereld leuk en 

gezellig maken voor onszelf en iedereen om ons heen. 

Omdat de school die dag gesloten is (Goede Vrijdag) besteden wij hier maandag 15 april 2019 

aandacht. Wij zullen hier de hele middag tijd aan besteden.  

Doel: bewustwording van het pestprobleem en aanzetten tot anders voelen, denken en doen. 
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Koningsspelen/sponsoractie KWF 

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor kinderen in het 

basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied. In 2013 zijn de eerste 

Koningsspelen georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning 

Willem Alexander. Sinds de eerste editie nemen jaarlijks meer dan een miljoen 

kinderen en rond de 5400 basisscholen deel aan de Koningsspelen. Een 

overweldigend succes dus.  

Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én 

leuk het is om samen te bewegen. Dit jaar worden de Koningsspelen op vrijdag 

12 april gehouden. 

Afgelopen dinsdag heeft u informatie ontvangen over de sponsorloop die wij op de dag van de 

Koningsspelen ten behoeve van het KWF organiseren. Op dit moment zijn de kinderen al druk bezig 

om sponsors te zoeken. De opbrengst van de sponsoractie zal worden overgedragen aan Nico van 

der Sloot (vader van Romy uit groep 5B) die samen met Andy van der Sloot, Wim Wieser, Fokko 

Wieser en Danique Wieser op 6 juni zoveel mogelijk keer gaat proberen om de Alpe d’Huez met de 

racefiets te beklimmen. Zij overhandigen dit geld aan het KWF. In het volgende Gantelnieuws maak ik 

bekend wat de opbrengst van de sponsoractie is.  

Omdat we tijdens de Koningsspelen de verjaardag van Willem Alexander vieren, worden alle 

leerlingen vrijdag 12 april in oranje kleding op school verwacht. Om goed aan de sponsorloop te 

kunnen meedoen, is het belangrijk dat alle kinderen sportkleding en met name ook goede 

loopschoenen dragen. We willen voorkomen dat kinderen op teenslippers hun sponsorloop doen. 

We openen de Koningsspelen om 08.30 uur met een leuk dansje en lied op het plein. U bent van 

harte welkom om dit gezellige moment met ons mee te vieren. Om op tijd te kunnen beginnen, is het 

belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn en dat zij direct op het schoolplein in het getekende 

vak van hun groep gaan staan en niet de school in gaan. Daar staan de leerkrachten dan ook 

(natuurlijk in hun oranje outfit ). 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 lopen een kwartier lang rondjes op het Luchtenburgplein (zie 

de blauwe lijnen). De kinderen van de groepen 5 t/m 8 lopen een kwartier lang rondjes rond de 

school (zie de gele lijnen). De looproute van de groepen 5 t/m 8 heeft een lengte van 391 meter.  

De groepen 1-2 starten hun sponsorloop om 10.00 uur en lopen dan een kwartier rondjes op het 

Luchtenburgplein. De groepen 3-4 lopen van 10.30-10.45 uur. De groepen 5-6 lopen hun grote ronde 

om de school en over het Luchtenburgplein van 10.45-11.00 uur en de groepen 7-8 lopen van 11.20-

11.35 uur. 

U bent natuurlijk van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen! 
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Om de sponsorloop goed te laten verlopen hebben wij hulpouders nodig die met de groepen mee 

naar buiten lopen en bij stempelposten de loopkaarten van de kinderen stempelen. Via Social 

Schools vragen de leerkrachten om uw hulp en kunt u zich opgeven. We rekenen weer op voldoende 

ouders die ons kunnen helpen en die dit feestje met ons mee willen vieren. 

Voordat de kinderen 12 april naar huis gaan, krijgen zij hun ingevulde stempelkaarten mee naar huis 

zodat de sponsors kunnen zien hoeveel geld zij aan de kinderen moeten betalen. Sponsors kunnen 

vooraf aangeven per ronde te betalen, maar kunnen er ook voor kiezen om met een vast bedrag de 

kinderen te sponsoren. 

Vrijdagmiddag hebben we een spelletjesmiddag. De kinderen mogen dan spelletjes mee van huis 

meenemen waar zij graag mee (samen)spelen 

De kinderen hebben tot en met donderdag 18 mei de gelegenheid om het sponsorgeld bij de 

leerkrachten in te leveren. Zoals gezegd informeer ik u in het volgende Gantelnieuws over de 

opbrengst. 

Zeker als het weer een beetje meezit, worden de Koningsspelen op De Gantel een feestelijk èn 

sportief festijn! 
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Cito Centrale Eindtoets PO 

Op dinsdag 16 en woensdag 17 april maken de leerlingen van de groepen 8 de CITO Centrale 

Eindtoets PO. De toets toetst de vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en 

studievaardigheden. De toets wordt in de ochtenden afgenomen. De uitslag wordt na de meivakantie 

verwacht. We wensen de leerlingen alvast veel succes met het maken van de toets! 

 

 

 

Paasontbijt en Paasvieringen 

Op donderdag 18 april vinden er op onze school verschillende Paasvieringen plaats: 

De groepen 1 en 2 starten met een paasontbijt en houden de Paasviering ’s ochtends in hun eigen klas. 

Het Paasverhaal wordt verteld uit de Kinderbijbel.      

De groepen 3 t/m 6 starten ook met een paasontbijt en vieren in de ochtend Pasen met elkaar in de 

gymzaal.  Daar zal het Paasverhaal centraal staan en zullen de kinderen verschillende Paasliedjes van 

de methode Trefwoord zingen.  

De viering van de groepen 7 en 8 vindt ook plaats na het paasontbijt: van 9.30 uur (de groepen gaan 

dan lopend naar de kerk) tot ongeveer 10.30 uur in de hervormde kerk van Wateringen. In de groepen 

7 trekken de kinderen een lootje. Dat doen ze om het ontbijt te verzorgen voor het kind dat getrokken 

is. 

Voor het ontbijt hangt er bij de groepen 1 t/m 8 een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat u wilt 

verzorgen. We hopen er met elkaar een fijne Paasochtend van te maken! 

Donderdagmiddag 18 april is er voor de groepen 3 t/m 8 een creamiddag waar u als ouder zich ook 

voor op kan geven om te helpen. Dit kan bij de leerkracht van uw kind. De kinderen van de groepen 

1/2 hebben woensdag 17 april een creaochtend. 

 

 

Meer bloeiende planten op het schoolplein 

Vanuit de leerlingenraad is aangegeven dat de leerlingen meer bloeiende planten op het schoolplein 

willen zien. In verband hiermee heb ik vanmorgen met de hovenier bekeken welke struiken kunnen 

worden vervangen door bloeiende exemplaren. Gezien het bericht over het aantal vlinders dat 

steeds minder wordt, komen er nieuwe struiken die niet alleen mooi bloeien maar ook vlinders 

aantrekken. 
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Meivakantie 

Vanaf vrijdag 19 april tot en met vrijdag 3 mei is de school in verband met de meivakantie gesloten. 

Maandag 6 mei openen de schooldeuren weer en gaan we de laatste periode tot aan de 

zomervakantie in.  

 

 

Schoolreisinformatie en -betaling 

Op maandag 1 juli gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Vandaag zijn de schoolreis brieven 

meegegaan met aan u het verzoek om het schoolreisbedrag van €27,60 vóór 1 mei 2019 te betalen. 

 

 

Overblijfbetaling 

Willen de ouders waarvan de kinderen overblijven en niet gebruik maken van de automatische 

incasso hun bijdrage vóór 1 april aan ons overmaken.  

 

Ooievaarspas 

Willen de ouders die een ooievaarspas hebben deze bij juf Cynthia laten scannen (als zij dat nog niet 

hebben gedaan). De schoolreiskosten voor kinderen die een ooievaarspas hebben worden namelijk 

vanuit de ooievaarspas betaald. 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 


