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Binnenklimaat

5 oktober De Gantel gesloten

In de nieuwsbrief van september 2016

Onlangs is in het basisonderwijs een staking

berichtte ik u over het binnenklimaat.

op 5 oktober aangekondigd. SCOH en ook de

Aanleiding was de warmte van die maand

andere Haagse schoolbesturen steunen deze

waardoor het met name op de eerste

staking. Het bestuur wil alle werknemers in

verdieping van de school erg warm werd.

staat stellen om aan de staking deel te

Met de vernieuwing van het dak begin dit

nemen. In verband hiermee is de school

schooljaar zijn ook de 8 dakramen van de

donderdag 5 oktober gesloten.

eerste etage vervangen. Deze zijn voorzien

Maandag 11 september heeft het bestuur de

van glaspanelen die bij warm weer kunnen

de ouders en personeelsleden over deze

worden opengezet.

staking geïnformeerd. Voor de volledigheid

Hoewel de elektrische installatie hiervoor

is deze brief met dit Gantelnieuws nog een

nog moet worden aangebracht, zullen de

keer aan u gemaild.

dakramen

Voor de opvang van de kinderen wordt de

binnentemperatuur automatisch open gaan

ouders dringend verzocht om zelf voor

waardoor het bij warm weer op de eerste

opvang te zorgen. Deze opvang komt voor

verdieping een stuk aangenamer moet

rekening van de ouders.

worden. Zodra de binnentemperatuur daalt

Ouders die de opvang zelf niet kunnen

of zodra het gaat regenen sluiten de

regelen, verwijs ik naar de 2Schuiten,

dakramen zich weer vanzelf.

Treslonglaan

We zijn zeer benieuwd naar het verkoelende

99,

Den

Haag,

telefoon

nummer: 070-3942795.

binnenkort

bij

een

hoge

effect dat we hiervan verwachten.

Daarnaast heeft NSO-organisatie Hakuna
Matata 58 extra plaatsen om kinderen op 5
oktober op te vangen. Hun hoofdkantoor is
bereikbaar via de telefoonnummers 0854011374 of 06-39461636.

Kinderpostzegelactie
Woensdag

27

september

waren

de

leerlingen van de groepen 7 al om 12.00 uur
uit, om met een vliegende start de
Kinderpostzegels 2017 te gaan verkopen.

Gantelnieuws

Er is al bij een hoop deuren aangebeld met

gemaakt. Het rooster hiervoor hangt op de

de vraag of men Kinderpostzegels wil kopen.

deur bij het kantoor van juf Cynthia en

We hopen veel geld op te halen voor

wordt ook aan de kinderen meegegeven.

kinderen, die het niet zo goed hebben, als
onze kinderen.
Mocht er niemand bij u aan hebben gebeld,
dan kunt u altijd in de groepen 7 een
bestelformulier voor Kinderpostzegels of

Creamiddag vrijdag 6 oktober

kaarten invullen. De actie loopt tot en met

Op vrijdagmiddag 6 oktober staat er een

woensdag 4 oktober.

creamiddag gepland. Er staan weer leuke

Nog veel succes voor de leerlingen van de

creatieve activiteiten op het programma van

groepen 7!

de verschillende groepen. Bij veel van deze
activiteiten, is de hulp van ouders zeer
wenselijk. Bij de verschillende groepen
hangen intekenlijsten aan het prikbord, hier
kunt u zich opgeven.

Schoolfotograaf groepen 3 t/m 8

De creamiddag van de groepen 3 t/m 8 start

Op

maandag

2

oktober

de

om 13.15 uur – 14.45 uur. De creamiddag

maken

van

van de groepen 1/2 start om 13.00 uur en

alle

duurt tot 14.00 uur.

schoolfotograaf

voor

individuele

groepsfoto's.

en

het

komt

Van

kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt een

We maken er weer een gezellige middag

individuele foto gemaakt en van alle

van, misschien ook wel met uw hulp?!

broertjes en zusjes (groepen 1 t/m 8) die
samen op school zitten wordt ook een foto
gemaakt.
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de kinderen
bij regenachtig weer niet met natte haren op

Kinderboekenweek

school aankomen en wilt u uw kinderen

Woensdag

geen witte kleding aandoen.

Kinderboekenweek. Het thema van de

De foto’s van leerlingen met een broertje of

Kinderboekenweek is griezelen. In onze

zusje dat niet op De Gantel zit worden

school maken we het wat minder spannend

maandagmiddag 2 oktober na schooltijd

en het thema wat breder.

4

oktober

start

de

Gantelnieuws

De Kinderboekenweek staat vooral in het
teken van lezen, voorlezen en voorgelezen

dochter offert aan de goden, kunnen de schepen
vertrekken. Agamemnon komt in conflict met zijn
vrouw. Ifigeneia denkt dat zij de oorzaak is van de

worden. In de kleutergroepen gaan de

ruzies tussen haar ouders en probeert het

leerkrachten bij elkaar voorlezen en in de

allemaal weer goed te maken. Maar sommige

groepen

dingen zijn niet goed te maken. Ook niet door

3

t/m

8

gaan

we

een

voorleeswedstrijd houden. De creamiddag

ouders.
Deze moderne, succesvolle toneelklassieker van

staat ook in het teken van het thema. Op

Pauline Mol, geïnspireerd op Ifigeneia in Aulis van

donderdag

Euripides verdient een nieuwe opvoering. Het

12

oktober

komt

"boeken

onderweg" bij ons langs. Mevrouw de Ruiter

oorspronkelijke verhaal door de ogen van een
kind. De schrijfster schetst met humor en

gaat langs bij alle klassen en presenteert

mededogen de verwarring van ouders en

haar boeken. 's Middags om 15.00 uur

kinderen.

kunnen alle kinderen en ouders hun

Aangezien de kinderen niet om 12:00 uur

lievelingsboek bij haar kopen. Ze maakt een

terug zijn, blijven zij deze dag gratis en

kraam in de hal....

verplicht over.

Groepen 7 naar de bibliotheek
Vrijdag 13 oktober zijn de groepen 7

Groepen 7 naar het theater

uitgenodigd in de bibliotheek. In het kader
Donderdag 12 oktober gaan de groepen

van de Kinderboekenweek volgen zij hier

7 naar het Theater aan het Spui. Wij zijn

een activiteit.

uitgenodigd

om

te

kijken

naar

het

toneelstuk: Ifigineia Koningskind.
Griekse klassieker over een onoverwinnelijk
meisje.
Het ontroerende en meeslepende verhaal over
een onoverwinnelijk meisje dat een onmogelijke

Informatie van de Ouderraad

beslissing moet nemen aan de vooravond van een

Actuele informatie inclusief nieuwsbrieven

oorlog. Over de liefde van ouders. Over de
onmetelijke loyaliteit van een kind.

kunt u vinden op de website van de

Agamemnon is koning en staat op het punt om de

ouderraad.

Trojaanse oorlog te beginnen. Maar zonder wind

http://www.degantel.nl/organisatie/ouderra

kan zijn oorlogsvloot niet varen. Alleen als hij zijn

ad

Het

adres

is:

Gantelnieuws

inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar

Betaling overblijfbijdrage
Aan de ouders die hun overblijfbijdrage nog

€ 74,00; 6 t/m 12 jaar € 78,00.

niet betaald hebben heb ik het vriendelijke

Aanmelden cursus, zie

verzoek om dit snel te doen. De uiterste

http://www.haagseschaatsschool.nl/.

betaaldatum is namelijk 1 oktober.

Vragen? E-mail:

De eerste termijn van de automatische

mail@haagseschaatsschool.nl

incasso wordt op 2 oktober geïncasseerd.

Broertjes/zusjes tijdig aanmelden!

Herfstvakantie

De

De herfstvakantie is van maandag 16 t/m

toeloop

tot

De

Gantel

blijft

onverminderd groot. De groepen bevatten

vrijdag 20 oktober 2017.

in principe maximaal 29 leerlingen. Indien de
groep veel zorgleerlingen heeft, kan deze
ook minder dan 29 leerlingen bevatten. Dat
betekent dat per schooljaar voor een
gelimiteerd aantal aangemelde kinderen per

Cursus schaatsen

groep plaats is.

De Haagse Schaatsschool organiseert voor

De volgorde van plaatsing is:

leerlingen

de

1e broertjes en/of zusjes van kinderen die

donderdagen van 26 oktober tot en met 14

reeds op De Gantel zitten (op voorwaarde

december 2017 in de binnenhal van De

dat zij voor hun tweede verjaardag zijn

Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag een

aangemeld).

cursus

2e datum van aanmelding.

Primair

schaatsen

Onderwijs

voor

op

beginners

en

enigszins gevorderden van 8-wekelijkse

3e in speciale gevallen wijkt de directie van

lessen. De lessen zijn op kunstrijschaatsen.

deze twee criteria af.

De schaatsen zijn zonodig op De Uithof te

Omdat de wijk Wateringse Veld veel jonge

huur bij Oomssport op vertoon van een

gezinnen kent met kinderen die een school

geldige

-17.30

zoeken, plaatst De Gantel in principe alleen

uur leren kids van 4 t/m 12 jaar op een

kinderen die uit de wijken ten zuiden van de

speelse manier ijssterren te worden. Kosten,

Erasmusweg wonen. Daaronder vallen onder

legitimatie.

Van

16.15

Gantelnieuws

andere het Wateringse Veld, de gemeente
Rijswijk

(waaronder

De

Strijp)

en

Wateringen.

Verjaardagen
In oktober zijn jarig:
Milan Steenks, Iris Verheijden, Anna Sofie
Renckens, Luca Vroon, Chess van Ruijven,
Elora Abebe, Alex van Barneveld, Anuya
Sheombar Sing, Pari Ghisai, Amin Ezzarai,
Eline Douwes, Kaj Gorter, Beau Döbelman,
Rojin

Ooievaarspas/schoolspullen pas
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.
De Ooievaarspas biedt korting op allerlei
activiteiten op de gebieden van sport,
contributie,

lidmaatschap

en

entreegelden. De Ooievaarspas is voor
inwoners

van Den Haag, Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

met

een

Yasna

laag

Roos Valk, Walter Bouma, Elif Bingöl, Chyca
Heintzberger,

Sylvie

Vollebregt,

Souirti, Ilias Souirti, Armaan Omar, Gijs de
Beus,

Chiara

Meijer,

schoolspullenpas

aanvragen om spullen voor het schooljaar te
kopen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Stichting Leergeld.

Skylar

Snackey,

Annemijn van Hoek, Ben Wallis de Vries,
Meike Greeve en Sunne Bérénos.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groeten,

Herman van Reine.
een

Valerie

Douwes, Demi Alspeer, Raphaël Riahi, Sami

mede namens de collega’s,

Leerlingen met een Ooievaarspas kunnen via
gemeente

Nada

Jill de Bruin, Manal Yassin, Marit Köhne,

en

inkomen.

de

Behiar,

Benhmidou, Boaz de Boer, Rayhan Behiar,

Ouders die een Ooievaarspas hebben,

cultuur,

Yüngül,

