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De uitnodiging hiervoor hebben de ouders
vorige week ontvangen.

Studiedagen begin februari
Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de
school op vrijdag 2 en maandag 5 februari in
verband met studiedagen gesloten.

Hollywood in De Gantel
Op vrijdagavond 16 februari is er voor de
leerlingen uit de groepen 7 en 8 Disco. Het
thema van de disco dit jaar is Hollywood!
De disco wordt van 19:30-22:00 uur in de
gymzaal van de school gehouden.

Actie Ronald McDonaldhuis
2018 willen we goed beginnen door te starten

Rapportbesprekingen

met geld in te zamelen voor het Ronald

Op maandag 19 en woensdag 21 februari

McDonald Huis. De actie start dinsdag 6

worden de ouders van de groepen 1 t/m 7 voor

februari en duurt tot en met vrijdag 23

een tien-minuten gesprek over de vorderingen

februari. We vinden dit doel extra bijzonder

van hun kind op school verwacht.

omdat Lotte uit groep 3 al heel fijne ervaringen

De ouders van de groepen 5 worden voor een

heeft

Huis.

gesprek van een kwartier uitgenodigd, omdat

Donderdag ontvangt u een brief met nadere

dan ook de uitslag van de in november

informatie.

afgenomen NSCCT wordt besproken.

met

het

Ronald

McDonald

De uitnodiging voor de rapportgesprekken is
vorige week woensdag meegegeven.
Donderdag a.s. is de laatste dag dat u uw briefje

Adviesgesprekken groepen 8

met voorkeursdag op school kunt inleveren.

Dinsdag 6 en woensdag 7 februari vinden de

Briefjes die later komen worden niet meer

adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs plaats

verwerkt.

met de ouders en kinderen van de groepen 8.

Vrijdag 16 februari krijgen alle kinderen hun

kinderen uit dat de groepen die de toiletten het

rapport mee naar huis.

schoonst houden, de wisselbokaal kunnen
winnen. Daarbij let meester Ruud dagelijks op
de aanwezigheid van papieren handdoekjes op
de grond, water op de wastafel, of er op de bril

Theaterbezoek groepen 5 en 6

is geplast, of er niet is doorgetrokken en of er

Vrijdag 16 februari worden de groepen 5 om

wc-papier op de grond ligt. De groepen die de

09.45 uur in het Zuiderstrandtheater verwacht

minste

voor de voorstelling Peter en de Wolf. Omdat

wisselbokaal. Omdat de kinderen graag de

de voorstelling tot 10.45 uur duurt, zijn de

bokaal willen winnen, merken we nu al dat de

kinderen op tijd voor de lunch weer op school.

toiletten netjes schoon worden gehouden.

De kinderen van de groepen 6 worden dinsdag

We zijn benieuwd welke groepen als eerste de

20 februari van 11.00 tot 11.45 uur in het

wisselbokaal winnen!

minpunten

hebben,

winnen

de

Theater aan het Spui verwacht voor de
voorstelling De Vuurvogel. Omdat de kinderen
niet op tijd terug zijn, blijven zij die dag
verplicht over.

Een vos in het bos
Ontdekkingstocht

door

het

Solleveld

natuurterrein voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Voorjaarsvakantie
In verband met de voorjaarsvakantie is de
school gesloten van maandag 26 februari tot en
met vrijdag 2 maart.

Op woensdag 28 februari 2018 van 10 tot 16
uur.
Een spannende dag met o.a.: een speurtocht
vol spannende paden; een stilte tocht door het
duin op zoek naar (jonge) vossen; onderweg

≈≈≈

gaan we ook vogels spotten; ontdek je nieuwe
planten en bomen. Kosten: € 12,50 per kind

Wisselbokaal schoonste toilet

(inclusief lunch)

Eerder deze maand kwam

Verzamellocatie: Monsterseweg Den Haag (vlak

meester

voor de watertoren)

Ruud

(onze
de

U brengt uw kind met eigen vervoer naar het

wisselbokaal ‘Schoonste

kampterrein of u neemt het openbaar vervoer,

toilet van de maand’ de

bus 31 richting Naaldwijk, Monsterseweg halte

klassen langs. Hij legde de

"De

conciërge)

met

Tol"(watertoren)

en

50

meter

teruglopen. Komt u met de auto dan kunt u die

Marian (overblijfleidster groep 7 en 8) kwam

parkeren in de berm van de weg.

met het idee om een keer een soort

Reserveren verplicht:

survivalparcours te doen met de kinderen.

www.werkenaanwelzijndenhaag.nl/activiteiten

Groep 7 vond dat ze soms te weinig tijd hebben

/kinderen

om te eten, maar dat dat ook komt doordat de
kinderen soms te lang bezig zijn met andere
dingen

voordat

ze

gaan

eten.

De kinderen vonden dat de medewerkers van
Halo Jobbing goed rekening met ze houden,

Betaling 3e termijn overblijven
Ouders waarvan de kinderen overblijven en die
de overblijfbijdrage in termijnen betalen, wordt
verzocht om dit uiterlijk 1 februari a.s. te doen.

kinderen worden niet buitengesloten, er is
minder ruzie en de overblijfleidsters helpen ook
goed.
Davy vertelde dat er weer veel lintjes zijn
verdwenen. Hoe gaan we dit oplossen?
Afgesproken is dat de kinderen op het
Luchtenburgplein de lintjes al inleveren en dat

Evaluatie overblijf met leerlingenraad

de overblijfleidsters en de medewerkers van

Donderdag 25 januari vond er met de

Halo Jobbing er goed op letten dat de kinderen

leerlingenraad, de medewerkers van Halo

van het Luchtenburgplein rustig meelopen naar

Jobbing, enkele overblijfmoeders, juf Cynthia en

de voordeur en niet zonder lintje via het

meester van Reine een evaluatie van het

schoolplein

overblijven plaats. Hier werd een aantal

Veel spullen worden na de overblijf niet

onderwerpen besproken.

ingeleverd, kinderen laten het liggen op de plek

Als eerste mochten de kinderen van de

waar ze zijn. Bij de groepen 1-4 wordt een paar

leerlingenraad vertellen wat ze van de overblijf

minuten voordat het tijd is alles ingeleverd en

vonden. Ze vertelden dat het nu beter gaat

daarna

tussen groep 7 en 8 omdat ze wat meer uit

Afgesproken is dat we bij de groepen 5-8 ook

elkaar zijn met buitenspelen. Ze vonden wel dat

iets eerder gaan stoppen om alles op te ruimen

er nog veel kinderen voetballen en willen ook

en dan pas naar binnen te gaan.

andere

krijgen.

De kinderen van de leerlingenraad is tot slot

Coördinator Davy gaat hier rekening mee

gevraagd om de volgende keer een top 5 mee

houden.

te nemen van spellen die ze leuk vinden. Dan

spellen

aangeboden

gaan

naar

de

binnen

kinderen

naar

komen.

binnen.

kan Davy daar met het rooster ook rekening

workshop is bedoeld overeenkomt met de

mee houden.

groep waarin uw zoon of dochter zit?

We waren blij met het positieve resultaat van

Door te klikken op deze link komt u bij een

de evaluatie en met de inbreng van onze

overzicht van de cursussen die wij aanbieden.

leerlingenraad!

Na de online-aanmelding ontvangt u een
bevestiging dat uw kind op de juiste wijze
aangemeld is.
Na de sluitingsdatum krijgt u schriftelijk van ons
een bericht of uw kind ook daadwerkelijk mee
kan doen met de cursus.

Naschools aanbod Halo Jobbing
Eerder heb ik u geïnformeerd over het
naschools

aanbod

samenwerking

met

dat
Halo

de

school

Jobbing

in

vanaf

woensdag 17 januari van 12.45-13.45 uur de
leerlingen aanbiedt. Hierbij informatie over de
eerste drie workshops waarmee we zijn gestart:
De workshop ‘supermarktsafari’ heeft nog een
aantal plaatsen over. Omdat aan de workshop
‘junior GTST’ al het maximumaantal leerlingen
deelnemen, is de inschrijving hiervan gesloten.
De workshop ‘tover een dans’ heeft nog wel
een paar plaatsen over.
Bij de workshop ‘Tover een dans’ voor de
groepen 1-2 is iets fout gegaan. De inschrijving
voor deze workshop is per ongeluk afgesloten.
Omdat er nog ruimte voor aanmeldingen is,
komt hij aan het eind van het totale aanbod nog
een keer terug, zodat u uw zoon of dochter

Lezen
Dat lezen belangrijk is staat vast, maar toch
lezen kinderen steeds minder boeken. Zo
schrijft de NOS bijvoorbeeld “Het aantal tieners
dat

wekelijks

minstens

10

minuten

aaneengesloten leest is enorm gedaald, meldt
het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2006 las
nog 65 procent thuis af en toe een boek. In
2016 was dat 40 procent.” Een veel gehoorde
klacht in de klas is dat lezen niet zo leuk is, het
boek is dan niet spannend of grappig genoeg, of
er staan te weinig plaatjes in.

hiervoor kunt aanmelden.
Als leescoördinator van De Gantel ben ik
De aanmelding gebeurt online! Let u er daarbij
op dat u controleert of de groep waarvoor de

daarom op zoek gegaan naar manieren om
lezen weer leuk te maken. Van veel kinderen

hoor ik dat boeken zoals: Geronimo Stilton,

Wij bieden mensen een steuntje in de rug met

Dagboek van een Muts, Leven van een Loser, de

een tal van vragen.

Grijze Jager en informatieboeken erg in trek

Ook is er een Vrijwilligerspunt waar mensen

zijn! Daarnaast stuitte ik zelf onlangs op een

terecht

leuke app: ‘LuisterBieb’. In deze app staan

Burenhulp en Begeleiden en Rijden.

onwijs

Wij

veel

sommige

zijn

ingesproken
gratis

en

kinderboeken,
andere

alleen

kunnen

vinden

voor

het

belangrijk

verschillende manieren.

Op deze manier kunnen kinderen ook naar

Met vriendelijke groet,
Daya Lacroes

zijn stripboeken natuurlijk ook erg populair. Een

om

onze

wijkbewoners te informeren, dit doen wij op

beschikbaar als je lid bent van de bibliotheek.

boeken luisteren en/of zelf meelezen. Tot slot

Vrijwilligerswerk,

Vrijwilliger PR Assistente

van de favorieten is toch wel de Donald Duck,
die al ruim 60 jaar door kinderen wordt

Verjaardagen

verslonden.

In februari zijn jarig:

Kinderen dwingen om lezen leuk te vinden gaat

Jens Demper, Phaleesha

natuurlijk niet, maar we kunnen ons wel blijven

Warning, Teddy van der

afvragen hoe we het lezen voor de kinderen zo

Linden, Kerem

aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. Wat

Karadogan, Arjun

vindt uw kind bijvoorbeeld het leukste om te

Bharos, Merijn Bosboom, Dante Delfos, Polina

lezen?

Bangma, Falain Yildirim, Dianne Pureveen,
Désanne Yildirim, Boyd van Dullemen, Lars
Vroon, Zoë Trieling, Marijn Pureveen, Kay
Arkes, Grace Dijkstra, Anaya Petronilia, Beau
Felicia, Saifeddine Chergui, Noud Hillebrand,
Vanshika Chotoe, Esha Kallan, Ela Alhan, Teddie
Doomen, Mikail de Winter, Ruby Jutte, Zoë
Niemeijer, Yasmin Khodabaks, Lucas
Ammerlaan en Jimmy Dijkman.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Wijkcentrum Lage Veld Servicepunt XL
Inmiddels is het Wijkcentrum Lage Veld

Met vriendelijke groeten,

Servicepunt XL nu een jaar gevestigd in het

mede namens de collega’s,

oude politiebureau aan de Middenweg 129.

Herman van Reine.

