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Vrije dagen in juni
Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de school op maandag 10 juni in verband met 2e Pinksterdag
gesloten. Datzelfde geldt voor 14 en 17 juni wanneer wij tijdens studiedagen de toets resultaten
analyseren, ze aan elkaar presenteren en plannen voor het nieuwe schooljaar maken.

Groep 8 naar de Olympiade
Op donderdag 20 juni doen we met de groepen 8 met 5 teams mee aan de 23e editie van de Haagse
Schoolsport Olympiade 2019 op de sportcampus in het Zuiderpark. Dit evenement wordt mede
mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag, ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool.

Wateringse Veldloop
Er hebben zich 82 kinderen aangemeld om op zondag 23 juni a.s. 500m of 2,5 km te gaan hardlopen!
We hopen op mooi weer en een sportief festijn.

Groepen 8 op schoolkamp
Van maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni gaan de groepen 8 op kamp. Op de fiets gaan zij naar hun
locatie in Ter Aar. Via Social Schools worden de ouders op de hoogte gehouden van wat er allemaal
gebeurt. We hopen op goed weer en een fantastische week!
≈≈≈

Kampgroet op 25, 26 of 27 juni
Gaat uw dochter of zoon, buurmeisje, buurjongen, vriendje of vriendinnetje op
schoolkamp, en vindt u het leuk een berichtje te sturen? Dat kan!
U kunt een groet laten bezorgen op dinsdag 25, woensdag 26 of donderdag 27
juni.
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Het is heel eenvoudig: schrijf een ansichtkaart met daarop duidelijk de naam van degene voor wie de
groet is en de dag waarop de groet moet worden bezorgd. Lever hem in bij juf Cynthia, doe 50 cent
(per groet) in de spaarpot, en steun op die manier het kamp en de kinderen!!! Zo wordt ons kamp nog
leuker! Natuurlijk kunt u ook meerdere groeten doen!
Ook opa’s, oma’s, broertjes en zusjes, tantes en ooms mogen een groet inleveren.

Schoolfotograaf kleutergroepen
Vrijdag 28 juni komt de schoolfotograaf voor het maken van individuele
en groepsfoto's van de groepen 1-2.

10-minutengesprekkken voor de groepen 1-2
Op maandag 8 en woensdag 10 juli worden de ouders van de groepen 1-2 op school verwacht voor
een ‘tien-minutengesprek’ over de vorderingen van hun kind. Nadere informatie ontvangt u later.

10-minutengesprekkken voor de groepen 3-7
Op maandag 8 en woensdag 10 juli vinden 10-minutengesprekken plaats met ouders van leerlingen
waarover de leerkracht de ouders wil spreken. Ouders die dat wensen, kunnen zelf dan ook de
leerkracht(en) spreken.

Gratis schoolspullen
Evenals voorgaande (school)jaren wordt door Stichting Leergeld Den Haag aankomend schooljaar een
Schoolspullenpas verstrekt aan kinderen van 4 tot en met 17 jaar die in het bezit zijn van een geldige
Ooievaarspas.
Leergeld Den Haag stuurt het ingevulde aanvraagformulier begin juni naar de ouders/verzorgers met
het verzoek de gegevens te controleren en het formulier ondertekend terug te sturen in de
antwoordenvelop. Indien de ouder in juli geen aanvraagformulier heeft ontvangen, wordt geadviseerd
zo snel mogelijk contact op te nemen met Leergeld Den Haag.
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Indien u de aankondiging van de Schoolspullenpas in uw nieuwsbrief wilt vermelden lever ik u hierbij
een tekst aan (zie hieronder).
Schoolspullenpas
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te kunnen doen op school. Dat is de reden waarom
er een Schoolspullenpas is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Hiermee kan je bij verschillende
winkels schoolspullen kopen die op de schoolbenodigdheden lijsten staan. Leergeld Den Haag stuurt
begin juni aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas. Heb je het aanvraagformulier nog niet
ontvangen, neem dan meteen contact op met Leergeld Den Haag op telefoonnummer
070796135/0707796136 (ma-do 09.00-12.30 uur) of mail naar schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.
Met vriendelijke groet,
Nadira Loulidi-Zarroy
Projectcoördinator Schoolspullenproject

De overgang van groep 2 naar 3
Aan het einde van de kleutertijd volgt de overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de kinderen (en de
ouders) een spannende stap!
Op de Gantel hebben we 5 kleutergroepen. Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3 samen. Dat
betekent dat er groepen verdeeld moeten worden.
In dit stukje ontvangt u informatie over de procedure die we hiervoor hanteren.
Bij het samenstellen van de groepen 3 proberen we een zo evenwichtig mogelijke verdeling te maken
qua:
• Aantal kinderen
• Aantal jongens en meisjes
• Leeftijd van de kinderen (met name jonge leerlingen)
• Niveau
• Aantal zorgleerlingen
• Aantal leerlingen met gedragsproblematiek
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• Vriendjes / vriendinnetjes
Al met al is het ieder jaar een behoorlijke puzzel. Elke kleuterleerkracht brengt haar eigen groep op al
bovenstaande punten in kaart, en deelt de groep in twee gelijkwaardige helften.
Met al deze halve groepen gaan we vervolgens de groepen 3 samenstellen. Hierbij kan het dus
voorkomen dat 1 of meerdere groepen verdeeld worden.
Het resultaat van de verdeling gaat eerst weer terug naar alle kleuterjuffen, de intern-begeleidster
en de directie. Pas als iedereen het eens is over de verdeling, stellen we de verdeling definitief vast.
U als ouders wordt via Social Schools over de verdeling geïnformeerd. Dit is een bewuste keuze,
omdat zo alle ouders gelijktijdig geïnformeerd worden.
Hoewel we de mening van ouders natuurlijk heel belangrijk vinden, brengen we in principe daarna
geen veranderingen meer aan in de samenstelling van de groepen.

Overzicht vakanties en vrije (mid)dagen
Hierbij het juiste overzicht van vakanties, vrije (mid)dagen en studiedagen van het schooljaar 20192020:

Vakanties
Herfstvakantie:

maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie:

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie:

maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020

Meivakantie:

maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020

Zomervakantie:

maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

Vrije dagen
Goede vrijdag:

vrijdag 10 april 2020

Tweede Paasdag:

maandag 13 april 2020

Hemelvaart:

donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag:

maandag 1 juni 2020
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Extra (mid)dagen
Prinsjesdag:

dinsdag 17 september 2019

Sinterklaas:

donderdag 5 december 2019 – ’s middags vrij

Laatste dag voor de kerstvakantie:
Laatste schooldag:

vrijdag 20 december 2019 – ’s middags vrij

vrijdag 17 juli 2020 – ’s middags vrij

Studiedagen
Maandag 16 september 2019
Maandag 6 januari 2020
Vrijdag 31 januari 2020
Maandag 3 februari 2020
Vrijdag 29 mei 2020
Vrijdag 12 juni 2020
Maandag 15 juni 2020

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 zijn deze week groenbljvende struiken vervangen door
fraaie bloeiende exemplaren.

Om 11.45 uur wachten bij of buiten het hek
Ouders die kinderen in de onder- en bovenbouw hebben,
moeten soms om 11.45 uur wachten tot hun oudere kind om
12.00 uur vrij is. Omdat om 11.45 uur de overblijvende kinderen van de groepen 1-4 dan met de
overblijfmedewerkers gaan buitenspelen, hebben we aan de wachtende ouders het verzoek om bij
het schoolhek of daarbuiten op hun oudere kind te wachten.
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Overblijfbetaling 5e (en laatste) termijn
De ouders die het overblijfgeld in termijnen betalen, verzoeken we om de laatste termijn uiterlijk 1
juni a.s. te betalen.

Met vriendelijke groeten,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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