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First Lego League 

 

Zaterdag 30 november is het dan eindelijk zover! De wedstrijddag van de First Lego League in de 

Haagse Hogeschool, waar we vanaf het begin met de oudste leerlingen van de Link-groep voor 

hebben geoefend. We starten met een presentatie waarbij we met onze geprogrammeerde robot 

laten zien welke missies deze kan uitvoeren. 

We voeren ook een samenwerkingsopdracht uit en moeten daarbij het ontwerp van onze robot bij 

een technische jury verdedigen. Tijdens de vrije tijd kunnen we een opdracht met een VR- bril doen, 

met Lego spelen en nog een hoop andere dingen doen. Al met al hebben de kinderen en juf Jolanda 

er superveel zin in!. 

 

 
 

Juf Stefanie stelt zich voor… 

“Juf! Wat gaan we knutselen?” 
“Nou, we gaan níet knutselen...” 
“O...”  
Met deze zinnen gingen de eerste lessen van start. Opgevolgd met de uitleg dat ‘wij’ geen kleuters 
meer zijn. Kleuters maken dingen na die de juf ze voordoet. Dat is knutselen. Want wat ik kom doen 
heet Beeldende Vorming. En Kunst. En cultuur. 
Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld een kunstwerk, of iets cultureels of actueels, dat kan ook. 
We vertellen wat we zien en leren luisteren. En soms stel je daardoor ook je mening een beetje bij. 
Zo leren we van elkaar. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjN_vWVnormAhWKJFAKHS21ByQQjRx6BAgBEAQ&url=https://ar-ar.facebook.com/Triascentrumvoordekunsten/posts/?ref%3Dpage_internal&psig=AOvVaw1DyeWuMqRRMHba02cgPmYV&ust=1574938727997932
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Daarna maak je de opdracht die erbij hoort. En hoe je dat doet met het aangeboden materiaal? Daar 
mag je zelf in beslissen. ‘Jij maakt jouw kunst’, zeg ik altijd. Zo leren kinderen verantwoording nemen 
voor hun keuzes en bovendien wordt creativiteit breder ontwikkelt. 
 
Wie ik ben? Mijn naam is Stefanie Kampman. Vanuit mijn onderneming KunstKlas.schiedam, geef ik 
dit schooljaar namens Stichting TRIAS lessen beeldend & kunst op school de Gantel. 
Benieuwd? Ik plaats het werk actief op Instagram: KunstKlas.Schiedam. 
Hierbij de eerste resultaten uit het project 'rariteitenkabinet 
 

 
 
Stefanie Kampman 
vakdocent Beeldende vorming/kunst en Cultuur, 
gastdocent techniek, 
illustratrice 
 

 

Sinterklaasfeest 5 december 

 

Om de aankomst van Sinterklaas soepel te laten verlopen is het 

belangrijk dat u van een paar punten op de hoogte bent. Hieronder 

zetten we het een en ander even op een rijtje.   

- De kinderen die op de fiets naar school komen, plaatsen op 

donderdag 5 december hun fiets gewoon in de rekken, achter op het plein. Fietsen van ouders graag 

vóór de school plaatsen (hoofdingang).  

- Alle kinderen mogen verkleed als Sinterklaas of Piet naar school toe komen!    

- Vanaf 8.20 uur staan alle leerkrachten in een aangegeven vak op het schoolplein. U kunt uw kind bij 

de eigen leerkracht op het schoolplein brengen.    

- Vindt u het zelf ook leuk om te blijven kijken? Dat kan! Natuurlijk niet tussen de kinderen, maar wel 

achter alle kinderen. Het is een feest voor de kinderen, dus zorgen we er met z’n allen voor dat zij 

vooraan staan en alles goed kunnen zien.    
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- Jongere broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, maar wel met hun ouders meekomen, 

blijven bij hun ouders staan. Het is dus niet de bedoeling dat zij tussen de leerlingen van de 

verschillende groepen staan.   

 - Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit! Ook de groepen 1 t/m 4.  

Omdat veel kinderen donderdagavond het Sinterklaasfeest thuis vieren en zij daardoor dan later 

naar bed gaan, mogen de kinderen vrijdag 6 december om 09.30 uur op school komen. De kinderen 

mogen ook op de normale tijd van 08.30 uur op school komen, maar niet op een tijdstip hier 

tussenin. 

 

Kerstcrea 

Op woensdagmorgen 11 december gaan de kinderen van de groepen 1-2 een 

kerstschilderij maken. Op vrijdagmiddag 13 december hebben de groepen 3 

t/m 8 hun kerst-creamiddag. De kinderen werken dan met verschillende 

materialen en opdrachten. 11 en 13 december is ouderhulp nodig. Via Social 

Schools bent of wordt u hiervoor gevraagd.  

 

 

Kerstviering groepen 1 t/m 8 

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 vieren op woensdag 18 december het kerstfeest in de Hervormde 

Kerk in Wateringen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 vieren het kerstfeest van 17.00-18.00 uur. De 

kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren het kerstfeest van 19.00-20.00 uur. Alle kinderen worden bij 

de kerstviering verwacht. We hopen er weer een mooi feest van te maken! 

Vorig jaar was het in verband met het aantal zitplaatsen mogelijk om één ouder per leerling de 

kerstviering te laten bijwonen. Nu we dit keer met alle leerlingen van de school de kerstvieringen in 

de kerk houden is er helaas geen ruimte om ouders bij de vieringen aanwezig te laten zijn. 

Om eventuele drukte met auto’s te voorkomen, is het verstandig om zoveel mogelijk te carpoolen. 

Parkeergelegenheid is er tegenover de kerk op Het Plein, bij de Jumbo en bij de Rabobank.  
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Kerstontbijt 

Traditiegetrouw hebben we op vrijdagmorgen 20 december weer een kerstontbijt in de eigen groep. 

Verdere informatie over de manier waarop u kunt aangeven wat u voor het ontbijt mee naar school 

neemt volgt nog.  

 

 

Naschools aanbod Halo Jobbing 

Woensdag 4 december worden door Halo Jobbing alweer de laatste workshoplessen van dit jaar 

gehouden. Omdat we goede ervaringen met Halo Jobbing hebben, is besloten om ook in 2020 van 

hun aanbod voor de naschoolse activiteiten gebruik te maken.  

Samengevat komt het er op neer dat we onze leerlingen op de woensdagmiddag weer drie keer per 

jaar 3 workshops aanbieden. De eerste 3 starten in januari, de volgende 3 workshops beginnen in 

april en de laatste 3 doen we na de zomervakantie vanaf september.  

De workshops voor de kinderen van de groepen 1-2 en 3-4 beginnen om 12.15 uur beginnen en 

eindigen om 13.15 uur. De kinderen eten hun boterhammetje daarvoor in de klas even op. 

De workshops voor de kinderen van de groepen 5-6 en 7-8 beginnen om 12.30 uur en eindigen om 

13.30 uur. Ook zij eten hun boterham daarvoor in de klas even op. 

Voor de kerstvakantie krijgt u van mij bericht hoe u uw kind voor een workshop kunt aanmelden. 

Op 8 januari 2020 starten de volgende 3 workshops: 

1. Cursus: Tover een dans   
Tijdens deze lessen zullen verschillende sprookjes, prenten, boeken en 

muzieksoorten aan bod komen zoals Peter en de wolf, Pinoccio en de 

Heks. Eenvoudige dansbewegingen, isolatiebewegingen en veel 

herhalingen maken deze lessenreeks tot een succes. Daarnaast leren de 

leerlingen initiatief te nemen binnen de lessen 

Start: 8 januari 2020. Eind: 18 maart 2020. Aantal lessen: 10. Groep: 1-2. 

Dag: woensdag. Tijd: 12:15 – 13:15 uur. Aantal: 16 leerlingen.  Locatie: Gymzaal van de school  

 

2. Cursus: Buitengewoon bouwen  
Na deze cursus kunnen alle deelnemers met verschillende materialen 

bouwwerken maken. Altijd al eens de bekende Eifeltoren willen 

namaken? Dit is je kans! Hoe hoog kun je iets bouwen met alleen 

spaghetti en spekjes? Kun je een brug maken met alleen papier en 

rietjes? Wist je dat satéstokjes ook erg goede bouwmaterialen zijn?  
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Start: 8 januari 2020. Eind: 18 maart 2020. Aantal lessen: 10. Groep: 5-6. Dag: woensdag. Tijd: 12:30 

– 13:30 uur. Aantal: 16 leerlingen.  Locatie: klaslokaal  

  

3. Cursus: Supermarkt Safari  
Welke keuzes maken kinderen als ze in de supermarkt de ingrediënten 

van een gericht moeten kopen? Bij elke les van deze cursus komt er een 

ander gerecht aan bod. De kinderen worden bewuster van de keuzes 

die ze kunnen maken in het oerwoud van aanbod in de supermarkt. 

Maken de kinderen na de cursus dezelfde keuzes? Verschillende 

gerechten komen aan bod zodat kinderen ook verschillende 

ingrediënten leren kennen, gebruiken en proeven. Lekker, leuk en leerzaam.   

Start: 8 januari 2020. Eind: 18 maart 2020. Aantal lessen: 10. Groep: 7-8. Dag: woensdag. Tijd: 12:30 

– 13:30 uur. Aantal: 12 leerlingen.  Locatie: personeelskamer  

Maandag 2 december komen medewerkers van Halo Jobbing op school om aan de groepen te laten 

zien wat de cursussen inhouden. Dat doen zij tijdens een promotiepraatje van 10 minuten. 

Via deze link kunt u uw kind(eren) aanmelden. Let u erop dat u uw kind(eren) voor de activiteit 

aanmeldt die voor de groep van uw kind is bestemd? 

 

 

Betaling 2e termijn overblijven 

Ouders van overblijvende kinderen wordt vriendelijk verzocht om de 2e termijn voor het overblijven 

vóór 1 december te betalen. 

 

 

Kiss&Ride zone 

Gistermorgen hebben meester Raymond en ik over de kiss&ride zone een gesprek gehad met de 

wegbeheerder van de gemeente Den Haag en met vertegenwoordigers van de Politie en Handhaving. 

Aanleiding hiervoor was het verzoek van de school om de zone op te heffen. Hoewel in eerste instantie 

werd toegezegd dat dit zou gebeuren, kwam de wegbeheerder hier later op terug en wilde hij er met 

alle betrokkenen nog een keer over praten.  

In het gesprek hebben wij aangegeven dat binnen onze schoolcultuur ouders over het algemeen 

gewend zijn en het prettig vinden om hun kind(eren) tot in de klas te brengen en dat een kiss&ride 

zone hierbij geen passende oplossing is. Bij een kiss&ride zone wordt namelijk verwacht dat ouders 

even stoppen, afscheid nemen van hun kind en daarna direct doorrijden en dat doen ouders bij ons 

haast niet. 

https://www.halojobbing.nl/activitysubscribe/ext/login/key/MTI2fERlIEdhbnRlbA/
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Er is met de wegbeheerder afgesproken dat de kiss&ride zone tot 2 parkeerplekken beperkt zal 

worden, zodat er voor de school meer parkeerruimte ontstaat. Deze aanpassing vindt binnenkort 

plaats. De twee parkeerplekken van de kiss&ride zone kunnen door ouders worden gebruikt die wel 

hun kind bij de stoep afzetten en direct doorrijden. Het is daarbij wel belangrijk dat dit niet moet leiden 

tot dubbel parkeren op de ventweg voor de school waardoor het verkeer op de ventweg en zelfs de 

hoofdweg kan worden belemmerd.  

Zodra de kiss&ride zone is verkleind zullen de Politie en Handhaving controleren hoe het parkeren van 

de ouders verloopt. Als daar aanleiding toe is zullen we op een later moment de verkleining van de 

kiss&ride zone nog een keer evalueren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

 

 


