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Start van het Kunstproject 

Van maandag 2 tot en met vrijdag 27 maart organiseren wij een 

kunstproject dat uit verschillende leuke onderdelen bestaat.  

We maken bij het 

Kunstproject gebruik van het 

aanbod van ‘De Kunstweken’. 

Doel hierbij is ieder kind op 

eigen niveau te inspireren tot 

het maken van een echt 

kunstwerk. Dat doen we door 

hen kennis te laten maken 

met wereldberoemde 

artiesten en hun werk.  

Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle kinderen gratis een 

gedrukte kaart van hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een 

persoonlijk museum op internet krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp 

van u) familie en vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een 

museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de 

tekening van uw kind. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of 

placemat; hoe bijzonder is dat?  

Per twee klassen speelt steeds één 

kunstenaar de hoofdrol tijdens ons 

kunstproject. Voor de groepen 1 is dat Piet Mondriaan, voor de groepen 

2 Kadinsky, voor de groepen 3 Andy Warhol, voor de groepen 4 Keith 

Haring, voor de groepen 5 Joan Miró, voor de groepen 6 Vincent van 

Gogh, voor de groepen 7 Matisse en voor de groepen 

8 Picasso.  

Met de vrijblijvende verkoop van kunstsouvenirs in 

de museumshopjes worden alle kosten van ‘De 

Kunstweken’ gedekt. Onze school hoeft hier verder 

niets voor te betalen. Bovendien steunt u met uw 

aankoop direct het Jeugdfonds Sport&Cultuur.  

Behalve dat we aan het project ‘Kunstweken.nl’ meewerken, krijgen de leerlingen 

ook nog extra lessen beeldende vorming van docenten van Trias, zullen 

kunstenaars alle groepen bezoeken en gaan we met de groepen 3 t/m 8 voor een 

les naar het Kunstmuseum in Den Haag. Via Social Schools houden we u op de hoogte! 
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De voor 19 maart geplande projectavond gaat 

niet door. In plaats daarvan bent u uitgenodigd 

om vrijdagmiddag 27 maart tussen 14.30 en 

15.00 uur de resultaten van het kunstproject 

te komen bekijken. De uitnodiging hiervan 

hangt op posters in de school.  

 

 

Kennismaking met de Klimwand 

Vanmorgen hebben de kinderen in de gymzaal met een prachtige klimwand kunnen kennismaken.  

 

 
 

 
 

Waarom een klimmuur? 

De Ouderraad (OR) was al een tijdje op zoek naar een bestemming voor een geldbedrag dat nog op 

de rekening van de OR stond. Ze zochten naar een bestemming waar alle kinderen van de Gantel 
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jarenlang plezier van kunnen hebben. Het klimmuur-idee voldeed aan deze voorwaarde: jongens, 

meisjes, kleuters, tieners: allemaal kunnen ze van de klimmuur gebruik maken. Klimmuren hebben 

een lange levensduur, dus ook de kinderen die de komende jaren op de Gantel starten, gaan er 

plezier van hebben. Het idee is daarna voorgelegd aan de MR, aan het team van docenten en aan de 

leerlingenraad. Iedereen bleek enthousiast te zijn.   

 

Hoe kwam het dat de Ouderraad geld over heeft?  

De Gantel vraagt jaarlijks aan de ouders om een Ouderbijdrage te betalen om activiteiten mogelijk te 

maken. Denk daarbij aan Sinterklaas en Kerst, bezoeken aan het musea of theater en de versiering 

van de school. Die Ouderbijdrage wordt de laatste paar jaar door het merendeel van de ouders 

betaald. Toen het een aantal jaar geleden nog niet mogelijk was om dit bedrag per automatische 

incasso te betalen, betaalde een minder groot percentage van de ouders de ouderbijdrage. In het 

jaar dat de automatische incasso werd ingevoerd, werd er ineens meer geld betaald dan vooraf 

verwacht en begroot. Dat extra geld staat sindsdien op de spaarrekening van de Ouderraad. De 

afgelopen twee jaar is gebleken dat het niet meer nodig is om dat geld op de spaarrekening te laten 

staan voor eventuele tegenvallers, omdat we de ontvangsten uit ouderbijdragen en uitgaven aan 

activiteiten nu goed kunnen inschatten. Daarom konden we samen met alle betrokkenen op zoek 

naar een goede bestemming. De klimwand is dus mogelijk gemaakt door de ouders die de afgelopen 

jaren de ouderbijdrage hebben betaald! 

 

Is een klimmuur niet gevaarlijk? 

Klimmen is misschien spannend, maar niet gevaarlijk. Bij het klimmen zitten de kinderen vast aan 

een touw. Ze zijn gezekerd. Mocht de voet of hand van het kind wegglippen van de grepen, dan 

hangt het veilig aan een touw om het middel. De gymmeesters hebben bovendien een cursus 

gevolgd om kinderen te begeleiden bij het klimmen.   

 

Hoe werkt een klimmuur? 

De routes op de klimwand zijn opgebouwd uit blokjes met verschillende kleuren. Er staan ook cijfers 

op de gekleurde blokjes: deze geven aan hoe moeilijk de route is.  

 

Is een klimmuur niet alleen maar leuk voor stoere kinderen? 

Kinderen die ondernemend zijn, doen vaak graag iets spannends. Op de klimmuur kunnen ze zich 

uitleven. Een klimmuur is echter ook voor andere kinderen goed: 

 Is je kind onzeker, durft het niet zo snel iets? Dan leert het op de klimmuur risico’s nemen, 

zonder dat het mis kan gaan.  

 Heb je een slordige druktemaker? Ook dan past het goed! Tijdens het klimmen word je 

gedwongen om goed op te letten en slim te bewegen. 

 Heeft jouw kind de neiging veel na te denken, te tobben misschien? Tijdens het klimmen is 

het onmogelijk om aan iets anders te denken dan waar je mee bezig bent; het levert 

daardoor voor kinderen die veel in hun hoofd zitten ontspanning op. 

 

Meester Stefan en meester Raymond zijn blij met de klimwand. De komende weken gaan ze de wand 

met de leerlingen uitproberen. 
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Inschrijven voor de Rijswijkse Kindertuinen 

Zoals elk jaar beginnen de Rijswijkse Kindertuinen (voorheen Rijswijkse Schooltuinen) eind maart met 
tuinieren voor kinderen van de basisscholen. Dit tuinieren gebeurt onder deskundige begeleiding. Op 
pagina 4 van dit Gantelnieuws staat nadere informatie en vindt u een strookje om uw kind in te 
schrijven. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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Beste meisjes, jongens en ouders, 
 
Over een paar weken begint het voorjaar en het seizoen voor de kindertuinen! Vanaf 23 maart tot september kun 
je weer tuinieren op de Rijswijkse Groei en Bloei Kindertuinen complexen. Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen 
een tuintje krijgen. Maar ook de jongere kinderen hebben de mogelijkheid te tuinieren 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 te helpen. 
 
De afmeting van een kindertuin is ongeveer 20m², en de bijdrage bedraagt slechts €10,- per kind, voor een heel 
seizoen tuinieren.  Je tuiniert 2 keer per week van 16.00 tot 17.30 uur, aan één van de twee Kindertuinen 
complexen: 
- aan de Eikelenburglaan: maandag en donderdag 
- aan het Julialaantje (vlakbij de kinderboerderij): maandag, dinsdag en vrijdag. 
 
Tijdens de 6 weken zomervakantie is de tuin een aantal avonden per week een paar uur open, dan kan je zelf 
bepalen op welke 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 onder begeleiding hun tuintje te bewerken, in te zaaien, te beplanten en goed te verzorgen.  
Alle zaden en plantjes worden verstrekt. We werken volgens een zaai schema. Tuingereedschap en gieters zijn 
aanwezig. 
Alle bloemen, zoals zonnebloemen, droogbloemen, dahlias en alle groenten, zoals sla, andijvie, uien, kolen, 
bietjes, prei, winterwortelen, aardbeien, courgettes en nog veel meer, uit je eigen tuintje mag je mee naar huis 
nemen, en dit is allemaal onbespoten. 
 
Heb je zin in tuinieren gekregen? 
Vul onderstaand aanmeldingsbriefje in en stuur het op. Of geef je op via e-mail: 
Stg.KindertuinenRijswijk@caiway.net 
 
Op maandag 23 maart en dinsdag 24 maart beginnen we met tuinieren. Ben je te laat met aanmelden kom dan 
naar de tuin op 26 maart om 16.00 uur naar de Eikelenburglaan of 27 maart naar het Julialaantje, als er nog 
tuinen beschikbaar zijn, schrijven we je ter plekke in. 
 
Kijk op de website voor meer informatie: www.schooltuinenrijswijk.nl. 

Met vragen kun je altijd terecht bij mevr. S.v.d. Kooij, tel. 06 - 237 42 426 
 
 

Stuur dit aanmeldingsbriefje zo spoedig op naar: 
Mevr. S.v.d. Kooij, Wenenweg 34, 2548TX Den Haag, tel. 06 - 237 42 426 

 

 

 

http://www.schooltuinenrijswijk.nl/

