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Welkom!
Dit eerste Gantelnieuws start ik met een hartelijke groet aan allen die deze
nieuwsbrief lezen. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad en dat de
kinderen weer zin hebben om te beginnen.
Een speciaal welkom voor meester Stephan van der Kramer, juf Henriëtte de
Jong en juf Jessica Hülters die dit schooljaar bij ons zijn komen werken. Een
welkom ook voor Nadine van Dam en Louise van Zijderveld die dit schooljaar
hun LIO-stage bij ons lopen. Ik hoop dat de nieuwe collega’s en stagiaires zich snel bij ons thuis
voelen en veel voor de leerlingen kunnen betekenen.

Een feestelijke start
Maandag 2 september gingen de schooldeuren na een welverdiende
vakantie weer open. Vanmorgen startten we op feestelijke wijze het
schooljaar met een ballonnenboog bij het schoolhek en een rode loper
op het plein. Toen alle kinderen en ouders op het plein waren
verzameld, heette ik ze van harte welkom. Daarbij vertelde ik dat alle
vloerbedekking van de lokalen, van de gang en hallen, van de
kantoorruimten, personeelskamer, kleedkamers en toiletten in de
zomervakantie was vernieuwd, en dat de school weer schoon en
opgeruimd is. Na mijn praatje ging iedereen naar binnen en konden
leerlingen en ouders met eigen ogen zien hoe prachtig het is geworden.

Betaling ouderbijdrage
Met dit Gantelnieuws ontvangt u een brief van de Ouderraad met
het verzoek om uw vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te
betalen.
Daarnaast ontvangt u een machtigings-formulier voor degene die
nog niet gebruik maken van automatische incasso voor het betalen van de ouderbijdrage en dit wel
graag zouden willen.
Dit machtigingsformulier mag bij juf Cynthia worden ingeleverd. Let op! Heeft u voorgaand
schooljaar al een machtingsformulier ingeleverd, hoeft u dat niet opnieuw te doen. De machtiging
loopt namelijk automatisch door totdat deze wordt stopgezet door u.
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De allereerste incasso’s voor de leerlingen waarvoor al een machtigingsformulier is afgegeven zal
plaatsvinden in september.
Omdat de brief belangrijke informatie en uitleg bevat, verzoek ik u deze goed door te lezen.
De begroting voor dit schooljaar kunt u online terugvinden op de website van de school op de pagina
van de Ouderraad. Op basis van de verwachte uitgaven, bedraagt de ouderbijdrage voor dit
schooljaar €35,- per leerling.
Ouders die geen gebruik willen maken van automatische incasso kunnen de ouderbijdrage
overmaken naar IBAN-rekeningnummer NL92 ABNA 0588 4008 07 t.n.v. OR De Gantel inzake
ouderbijdrage, onder vermelding van naam en groep van uw kind.

Informatie van de Ouderraad
Actuele informatie inclusief nieuwsbrieven kunt u vinden op de website van de ouderraad. Het adres
is: http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad

Gymrooster
Meester Raymond geeft op de dinsdagen gymles. Meester Stephan verzorgt de gymlessen op
maandag, donderdag en vrijdag.

Gymrooster 2019-2020
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8:30 - 9:20
9:20 - 10:10

Maandag
Meester
Stephan
6B
6A

Dinsdag
Meester
Raymond
3B
3A

Donderdag
Meester
Stephan
8A
8B

Vrijdag
Meester
Stephan
4B
4A

10:20 - 11:10
11:10 - 12:00

7B
7A

5B
5A

6B
6A

5A
5B

13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

8A
8B

4B
4A

7A
7B

3B
3A
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Gymafspraken
Zoals gebruikelijk moeten, voor de veiligheid, sieraden tijdens de gymlessen af. Deze kunnen voor de
les in een bakje worden gelegd ter bewaring. De kinderen moeten aparte gymkleren aan hebben die
makkelijk moeten zitten. Ook zijn gymschoenen verplicht. Hier zal strikt op worden toegezien. Vanaf
de tweede week moeten deze verplicht aan.
Het is de bedoeling dat elke leerling van groep 3 t/m 8 na de gymles verplicht onder de douche gaat.
Vrijstelling van het verplicht douchen wordt alleen verleend als daarvoor een geldige reden is. Het
kind moet dan een briefje van de ouders of van de huisarts kunnen tonen.
Verder geldt: uw kind moet een handdoek (en eventueel badslippers) bij zich hebben; er wordt niet
langer gedoucht dan enkele minuten (geen doucheschuim); afdrogen gebeurt in de doucheruimte
(de handdoek kan aan een speciaal daarvoor aangebrachte haak worden opgehangen).
Het douchen gaat in op maandag 9 september.

≈≈≈

Informatieavonden
Op de informatieavonden ontvangen wij u graag om u het een en ander te vertellen over de gang
van zaken op ‘de Gantel’ in het algemeen en die in de eigen groep in het bijzonder. Tijdens de
informatieavonden bent u allemaal van harte welkom. We rekenen erop dat u het belang van deze
avond inziet en komt! Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
De data en tijden van de avonden zijn als volgt:
Maandagavond 9 september:
de groepen 5-6: 19.00 uur in de klas
de groepen 1-2: 20.00 uur in de klas
Dinsdagavond 10 september:
de groepen 7-8: 19.00 uur in de klas
de groepen 3-4: 20.00 uur in de klas

10-minutengesprekken
Op woensdag 18 en donderdag 19 september worden de ouders van de groepen 3 t/m 7 op school
verwacht voor een tien-minutengesprek.
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Het tien-minutengesprek voor de groepen 8 vindt plaats op 15 en 17 oktober. Een uitnodiging voor
dit gesprek volgt nog via Social Schools.

Vrije dagen 16 en 17 september
Maandag 16 september is de school in verband met een studiedag gesloten. De dag erop is de school
ivm Prinsjesdag gesloten.

Sportdag voor groep 1/2 en voor de groepen 6, 7 en 8
In de jaarkalender staat dat de sportdag voor de groepen 1/2 en de
groepen 6, 7 en 8 op woensdag 25 september plaatsvindt. Omdat op die
dag ook de kinderpostzegelactie start, hebben we besloten om de
sportdag voor de groepen 6, 7 en 8 naar woensdag 2 oktober te
verplaatsen.
De sportdag voor de groepen 1/2 vindt op 25 september op het schoolplein plaats; die van de
groepen 6, 7 en 8 op de sportvelden van KMD in Wateringen.
Alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zullen in de teams worden gemixt, u wordt wel bij uw eigen
kind ingedeeld.
In de week voor de sportochtend wordt u verder ingelicht over groepjes, spelletjes e.d.

Naschools aanbod Halo Jobbing
Evenals voor de vakantie biedt Halo Jobbing vanaf 18 september op de woensdagmiddag een drietal
workshops aan. De aanmelding gebeurt online! Hierover ontvangt u van mij deze week nog een
apart bericht.
De volgende workshops zullen worden gegeven:
Mediawijsheid. Hierbij gaat het onder andere om het delen van persoonlijke gegevens, foto’s en
filmpjes, apps aankopen en reclame in een app, het kiezen van een schermnaam en wachtwoord en
overige privacy instellingen en hoe je problematisch gedrag kunt melden.
Start: 18 september. Aantal lessen: 10. Groep: 7 en 8. Aantal: 16 leerlingen. Locatie:
personeelskamer. Van 12.30-13.30 uur.
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***
Proefjes en experimenteren. Bij deze cursus komen techniek, natuurkunde en zelfs scheikunde aan
bod op het niveau van de basisschoolleerling. Ontdekken, proefjes, individueel maar ook samen zijn
de kernwoorden voor deze cursus. Met de leskaarten en uitleg kun je van alles maken en proberen,
van een vergrootglas maken tot een raket lanceren.
Start: 18 september. Aantal lessen: 10. Groep: 5 en 6. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: klaslokaal. Van
12.30-13.30 uur.
***
Junior GTST. Tijdens deze cursus leren de leerlingen de beginselen van acteren. Omgaan met taal,
interpreteren, associëren en presenteren staan centraal. Daarbij is de functie van je lichaam van
groot belang. Hoe kan je laten zien dat je blij, boos of verdrietig bent?
Start: 18 september. Aantal lessen: 10. Groep: 3 en 4. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: gymzaal.
Tijdstip: van 12.15-13.15 uur.

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