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Om de aankomst van Sinterklaas soepel te laten
verlopen is het belangrijk dat u van een paar

Playing For Succes

punten op de hoogte bent. Hieronder zetten we

Woensdag 25 november woonden we met een

het e.e.a. even op een rijtje:

aantal juffrouws en ouders de afsluiting van
Playing For Succes bij. Tijdens het project
hebben enkele kinderen van de groepen 7 en 8
allerlei

verschillende

waarover

ze

tijdens

workshops
de

gedaan,

afsluiting

een

presentatie hielden. Zo hebben zij bijvoorbeeld
een

lipdub

opgenomen, een

appeltaart

gebakken, en nog veel meer leuke en leerzame

- De kinderen die op de fiets naar school
komen, plaatsen op 4 december hun fiets
gewoon in de rekken, achter op het plein.
Fietsen van ouders graag vóór de school
plaatsen (hoofdingang). Er zullen ouders van de
ouderraad en leerkrachten staan om u en de
kinderen hierop te wijzen.

dingen gedaan.
Als afsluiting kregen de kinderen een certificaat,
(mede) ondertekend door 2 spelers van ADO
Den Haag. En natuurlijk mochten ze ook met de

- Alle kinderen mogen verkleed als Sinterklaas
of Zwarte Piet naar school toe komen!
- Vanaf 8.20 uur staan alle leerkrachten in een
aangegeven vak op het schoolplein. U kunt uw

spelers op de foto!
Het was een leerzaam project en een geweldige

kind bij de eigen leerkracht op het schoolplein
brengen.

middag.

- 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

Sinterklaasviering
De meesters en juffrouws van “de
Gantel”

hebben

vernomen,

dat

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

Sinterklaas en zijn Pieten op 4

meekomen, blijven bij hun ouders staan. Het is

december langs zullen komen!

dus niet de bedoeling dat zij tussen de

Hier kijken we met z’n allen weer naar uit! Ook

leerlingen van de verschillende groepen staan.

dit jaar is het weer spannend, hoe de Sint

Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit! Ook de

aankomt op onze school en hoeveel Pieten hij

groepen 1 t/m 4. ’s-Middags

mee zal nemen.

zijn

alle
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Kleutergroepen naar De Ark
Woensdag 2 december gaan de groepen 1-2b
en

1-2e

Sinterklaasliedjes

zingen

in

verzorgingstehuis De Ark in Wateringen. We
zullen er ongeveer van 10.30 uur tot 11.15 uur

Uitnodiging kerstviering kleuters

zijn.

We

We hopen er een gezellige ochtend van te

wanneer wij ons kerstfeest gaan vieren?

maken samen met de bewoners en de

Wij zetten de stoelen vast klaar op een rij

kinderen.

en

willen

zullen

u

de

vragen:

boom

bent

u

mooi

erbij

versieren.

Als u er bent en de kaarsjes gaan aan
dan

kunnen

we

u

laten

horen

’t verhaal van de herders, de stal en de ster

Kleuterkleding gevraagd

en ’t kindje dat toen werd geboren!

Soms heeft een kleuter nog wel eens een
'ongelukje' op het toilet. In dat geval is het fijn

Woensdagmiddag, 16 december 2015, vieren

om het kind schone kleding te kunnen geven.

de groepen 1/2 kerst op school. Vanaf 16.20

Omdat we deze reservekleding onvoldoende op

uur staat de deur van de hoofdingang open.

school hebben, vragen de collega's van de

Om 16.30 uur begint de viering vóór en dóór

onderbouw om schone kleding. Als u kleding

kinderen in de groep van uw eigen kind. Elke

voor ons heeft, mag u contact opnemen met

leerling

juffrouw Lisette van groep 1/2A.

meenemen.

mag

maximaal

2

volwassenen

Helaas is het niet mogelijk dat broertjes, zusjes
en/of

Kerstcrea
Op vrijdagmiddag 11 december hebben de
groepen 3 tot 8 weer een kerst-creamiddag. De
kinderen kunnen weer kiezen uit verschillende
activiteiten zoals vilten, figuurzagen of muziek.

andere

meekomen.

Dit i.v.m. de beperkte ruimte in de groep.
Na de viering, zo rond 17.10 uur, is er nog een
gezellige afsluiting met iets te drinken en iets
lekkers.
De juffrouws van groep 1-2.

Bij deze middag is ouderhulp altijd heel fijn. Bij
de klassen komen weer intekenlijsten te
hangen.
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Kerstviering groepen 3 t/m 8
De kerstviering voor de groepen 3 t/m 8 vindt
plaats op woensdag 16 december in de
Hervormde Kerk te Wateringen.
De viering duurt van 19:00 uur tot ongeveer

Betaling 2e termijn overblijven
Willen de ouders die het overblijven in
termijnen betalen eraan denken dat de 2e
termijn uiterlijk 1 januari 2016 moet zijn
betaald?
≈≈≈

20.00 uur.
Het is de bedoeling dat u uw kind(eren) zelf
naar de kerk brengt. De kinderen worden daar

Ouderbijdrage

ontvangen door de meesters en juffrouws. De

Aan het begin van het schooljaar ontving u een

kerk gaat een kwartier voor aanvang open en

ouderbrief

uw kind mag dan naar binnen gaan. Het is niet

ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen.

de bedoeling dat u uw kind zelf de kerk in

Tot nu toe is een bedrag van €12.160,-

brengt.

ontvangen.

Na afloop kunt u uw kind bij de kerk weer

Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet

ophalen.

hebben betaald, vragen wij dit zo spoedig

Om eventuele drukte met auto’s te voorkomen,

mogelijk te doen!

is het verstandig om zoveel mogelijk te

Voor dit schooljaar is met instemming van de

carpoolen. Parkeergelegenheid is er tegenover

Medezeggenschapsraad de ouderbijdrage ten

de kerk op Het Plein, bij de C1000 en bij de

opzichte van de vorige schooljaren verlaagd en

Rabobank.

vastgesteld op €60,00 per leerling. Dit is

met

het

verzoek

om

de

mogelijk, omdat er vanuit de OR geen bijdrage
meer wordt betaald aan het schoolreisje (groep
1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8); hiervoor
ontvangt u een aparte factuur.

Adviesgesprekken groep 8

Een gezin met 3 kinderen betaalt een bijdrage
van maximaal €150,00. Een gezin met 4

Op maandag 7 december en woensdag 9

kinderen betaalt een bijdrage van maximaal

december

€185,00.

plaats.

vinden

de

adviesgesprekken

De uitnodiging is inmiddels aan de

kinderen meegegeven.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op
bankrekening NL40 ABNA 0420 8924 43 t.n.v.
OR de Gantel te Den Haag.
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Website

bewonderen, staat opeens de koning met zijn

Achter de schermen zijn wij bezig geweest met

gevolg voor de deur. “Waarom wordt er een

de nieuwe website. Het gaat er helemaal

nieuwe koning geboren terwijl er al een

anders uitzien. Gebruiksvriendelijk, ook geschikt

nieuwe koning is?”

om te openen op telefoon en tablet en vooral

Wat nu? Hoe moeten ze ervoor zorgen dat de

informatief. Met de nieuwe website zullen wij

koning de baby met rust laat? Je gaat het zien in

ons ook onderscheiden van De Waterlelie. Zij

deze sfeervolle kerstmusical.

zijn bezig met hun eigen website en we zijn niet

Iedereen is van harte welkom in de dienst die

meer aan elkaar gekoppeld.

op 24 december om 19.00 uur in De Lichtbron

In het nieuwe jaar gaat de nieuwe site de lucht

(Pieter van der Plasstraat 1 in Wateringen)
begint. Net als andere jaren beginnen we om

in!

18.30 uur met samenzang in de Kinderboerderij
in

het

Hofpark,

waarna

we

met

een

lampionnenoptocht naar de kerk lopen. U, jij,
bent van harte welkom!

Kinderkerstmusical ´Volg die ster’
Op kerstavond 24 december 2014 wordt er in
De

Lichtbron

in

Wateringen

een

Namens de organisatie,
Petra Demper.

kinderkerstmusical uitgevoerd.
Volg die ster volgt de verhaallijn van het
bekende kerstverhaal over de geboorte van
Jezus Christus. Maar dan anders.

Peutergym op de Gantel

De koning is een mopperkont die het niet kan

Een kind leert door te ontdekken, en ontdekken

uitstaan dat hij niet precies weet hoeveel volk

begint met bewegen! Ook voor de jongere

hij heeft. Maria en Jozef, die net bezig zijn met

kinderen is er nu een bewegingsaanbod.

de inrichting van de kinderkamer, moeten naar

Speciaal voor kinderen van 1,5

Bethlehem voor de volkstelling. Als ze daar

jaar organiseert

geen hotel blijken te kunnen vinden, besluiten

Haaglanden Peutergym! Op woensdagochtend

ze te overnachten in een stal.

van 8:45 tot 9:30 is er in de gymzaal van de

De herders op het veld

krijgen die nacht

Sport

&

t/m

5

Evenementen

Gantel wekelijks Peutergym.

bezoek van Heaven en Angel, twee hele stoere
engelen. “Check die ster!” zeggen ze. De

Peutergym

herders en de drie koningen treffen elkaar op

grondvormen van bewegen: lopen, rennen,

kraamvisite in de stal. Als zij de baby

kruipen, klimmen, klauteren, rollen, vallen,
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grijpen, gooien, vangen en springen. Kinderen

Wiesje Hofstede

groeien door peutergym op fysiek, sociaal,

Muziekvereniging De Phoenix Wateringen

cognitief

0174-290944.

en

emotioneel

niveau. In

een

ongedwongen sfeer worden de peuters en
kleuters uitgedaagd om te ontdekken waar hun
lichaam toe in staat is. Geïnteresseerd?
Aanmelden voor een gratis proefles kan door te

Nieuwe kinderopvang

mailen naar peutergym@se-haaglanden.nl!

Mijn naam is Bertan Kafali en samen met mijn
echtgenote hebben wij per 1 oktober jl. onze
deuren geopend aan de Laan van Wateringse
Veld 1496.

Blokfluitles De Phoenix
Er is weer plek in de blokfluitgroep van
muziekvereniging

De

Phoenix

in

Wateringen. De leraar geeft op vrijdagavond
groepslessen voor 4 kinderen. De lessen zijn
bedoeld voor kinderen van groep 4/5 en
worden gegeven in de Vang, Lange Spruit 86 in
Wateringen. De les duurt een half uur en begint
om 19.00 uur of als de groep vol is in overleg op
een ander tijdstip. Kosten bedragen
per

jaar

inclusief

lesboek.

Is

€ 150,uw

kind

geïnteresseerd in een ander instrument kom
dan ook een keertje op vrijdagavond tussen
19.30 en 20.00 uur langs of kom op vrijdag 11
december

naar

het

kerstconcert

met

aansluitend muziekinstrumententuin om de

Wij zijn een nieuw kinderdagverblijf dat opvang
biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
en buitenschoolse opvang aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Voor deze laatste groep kinderen bieden wij
zowel voorschoolse als naschoolse opvang aan.
Met

feestdagen zijn wij van maandag t/m vrijdag
vanaf 7:00 uur tot 18:30 uur geopend.
Wij willen voor uw kinderen heel graag een
verlengstuk zijn van de veilige en liefdevolle
thuissituatie die zij al hebben, maar ook daar
waar kinderen behoefte hebben aan extra
scholing en/of huiswerkbegeleiding kijken we
naar ontwikkelpunten van het kind.
Dit

blaasinstrumenten uit te proberen.

uitzondering van erkende nationale

willen

we

o.a.

realiseren

door:

-Uw kinderen dagelijks verse en warme
Voor meer informatie en inschrijven kunt u
contact

opnemen

met

Wiesje

Hofstede

via leerlingen@phoenixwateringen.nl of
www.phoenixwateringen.nl
Vriendelijke groeten,

maaltijden te serveren;
-Een sfeervolle en huiselijke inrichting te
bieden;
-Persoonlijke

(huiswerk)begeleiding te geven;
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- werken met een leermethode.

Ramjiawan, Jasper Touber, Kai van der Voort,

Naast pedagogische medewerkers die wij in

Ilias Kalogirou, Nils van Elswijk, Ahmed Salem,

dienst hebben, hebben wij ook een leerkracht in

Aaliyah Poeran, Julia Stelma, Tymo Ebbink,

dienst die educatief gezien de pedagogische

Wybe Hamaker, Raúl Hollaar, Sophia Achemlal,

medewerker kan instrueren en begeleiden,

Damian Hoencamp, Quinn Bongers, Ouassim

maar daarbij ook de kinderen kan helpen op

Torki, Mika van Witteloostuijn, Marc Verburg-

moeilijke onderdelen. Dit gaat uiteraard in

Penel en Jens van der Valk.

samenwerking met de leerkracht van het kind.

Allen van harte gefeliciteerd!

Bovenstaand is een korte greep uit ons
beleidsplan waar wij voor staan en waar wij

Met vriendelijke groeten,

samenwerking willen zoeken met in eerste

mede namens de collega’s,

instantie scholen, maar daarnaast ook met

Herman van Reine.

ouders.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie
nog vragen hebben of wilt u een keer
langskomen voor een rondleiding of vrijblijvend
gesprek,

kunt

u

contact

opnemen

met

Kinderdagverblijf Wonderlief (zie flyer).
"Uw wonder is ons lief".
Met vriendelijke groet,
Bertan Kafali.

Verjaardagen
In december zijn jarig:
Vienna Verhaar, Jasper Soer,
Tijs

Kuijsten,

Naomi

Baggerman, Niek Bender, Shaya Bharatsingh,
Julia Bangma, Diya Sheombar Sing, Nermin
Özdemir, Jorrit van den Bos, Julie Hollaar, Nilay
Özdemir,

Feline

van

Hensbergen,

Dylan

Schotvanger, Batuhan Karagöz, Nick Kreuter,
Luna Ebben, Avinash Chotoe, Sara Tahiri, Derek
Verduijn,

Myrthe

Timmermans,

Noah
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