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First Lego League 

Zaterdag 17 november was het dan eindelijk zover!  

De wedstrijddag van de First Lego League in de Haagse Hogeschool, waar we vanaf het begin met de 

oudste leerlingen van de Link-groep voor hebben geoefend. We zijn gestart met een presentatie, 

waarvoor we van het publiek en de jury een welgemeend applaus kregen. In totaal zijn we drie keer 

bij de robottafel geweest om te laten zien hoe de geprogrammeerde robot verschillende missies kon 

uitvoeren.   

We hebben ook een samenwerkingsopdracht voor een jury gedaan en hebben het ontwerp van onze 

robot verdedigd bij een technische jury. Tijdens de vrije tijd konden we een opdracht met een VR- 

bril doen, met Lego spelen en nog een hoop andere dingen doen. Al met al hebben we een 

superleuke dag gehad.  

 

De meesters en juffen van “de Gantel” hebben vernomen, dat Sinterklaas en zijn Pieten op 5 

december langs zullen komen!  

 

Om de aankomst van Sinterklaas soepel te laten verlopen is het 

belangrijk dat u van een paar punten op de hoogte bent. Hieronder 

zetten we het e.e.a. even op een rijtje.   

- De kinderen die op de fiets naar school komen, plaatsen op woensdag 

5 december hun fiets gewoon in de rekken, achter op het plein. Fietsen 

van ouders graag vóór de school plaatsen (hoofdingang).  

- Alle kinderen mogen verkleed als Sinterklaas of Piet naar school toe 

komen!    

- Vanaf 8.20 uur staan alle leerkrachten in een aangegeven vak op het schoolplein. U kunt uw kind bij 

de eigen leerkracht op het schoolplein brengen.    

- 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 kunnen zien.    

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

blijven bij hun ouders staan. Het is dus niet de bedoeling dat zij tussen de leerlingen van de 

verschillende groepen staan.   

 - Alle kinderen zijn om 12:15 uur uit! Ook de groepen 5 t/m 8.  

Omdat veel kinderen woensdagavond het Sinterklaasfeest thuis vieren en zij daardoor dan later naar 

bed gaan, mogen de kinderen donderdag 6 december om 09.30 uur op school komen. De kinderen 
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mogen ook op de normale tijd van 08.30 uur op school komen, maar niet op een tijdstip hier 

tussenin. 

Kerstcrea 

Op maandagmiddag 10 december hebben de groepen 3 t/m 8 weer een kerst-creamiddag. De kinderen 

werken dan met verschillende. Bij deze middag is ouderhulp altijd heel fijn. Via Social Schools bent of 

wordt u hiervoor gevraagd.  

 

Uitnodiging kerstviering kleuters 

We willen u vragen: bent u erbij 

wanneer wij ons kerstfeest gaan vieren? 

Wij zetten de stoelen vast klaar op een rij 

en zullen de boom mooi 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 

en ’t kindje dat toen werd geboren!  

Woensdagmiddag, 19 december 2018, vieren de groepen 1/2  

kerst op school. Vanaf 16.50 uur staat de deur van de hoofdingang open. 

Om 17.00 uur begint de viering vóór en dóór kinderen in de groep  

van uw eigen kind. Elke leerling mag maximaal 2 volwassenen meenemen.  

Helaas is het niet mogelijk dat broertjes, zusjes en/of andere kinderen meekomen.  

Dit i.v.m. de beperkte ruimte in de groep. 

 

Na de viering, zo rond 17.40 uur, is er nog een gezellige afsluiting  

met iets te drinken en iets lekkers.  

 

De juffen van groep 1-2 

.  

 

Kerstviering groepen 3 t/m 8 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 vieren op woensdag 19 december het kerstfeest in de Hervormde 

Kerk in Wateringen. De kinderen van de groepen 3A, 4A, 5A, 6A, 7A en 8A vieren het kerstfeest van 

17.00-18.00 uur. De kinderen van de B-groepen vieren het kerstfeest van 19.00-20.00 uur. Alle 

kinderen worden bij de kerstviering verwacht. We hopen er weer een mooi feest van te maken! 
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Dit jaar zijn voor het eerst ook de ouders bij de kerstviering welkom. In verband met het aantal 

zitplaatsen in de kerk gaat het slechts om één ouder per leerling. De ouders ontvangen hiervoor nog 

een toegangsticket. Het is de bedoeling dat de ouders achterin de kerk plaatsnemen. De kinderen 

zitten bij hun leerkrachten. 

De kerk gaat een kwartier voor aanvang open en u mag dan met uw kind naar binnen. Uw kind loopt 

dan naar de rij waar zijn of haar leerkracht bij staat en u neemt dan in één van de achterste rijen plaats. 

Om eventuele drukte met auto’s te voorkomen, is het verstandig om zoveel mogelijk te carpoolen. 

Parkeergelegenheid is er tegenover de kerk op Het Plein, bij de Jumbo en bij de Rabobank.  

 

Kerstontbijt 

Traditiegetrouw hebben we op vrijdagmorgen 21 december weer een kerstontbijt in de eigen groep. 

Verdere informatie over de manier waarop u kunt aangeven wat u voor het ontbijt mee naar school 

neemt volgt nog. Voorafgaand aan het kerstontbijt zullen in de groepen 3 t/m 8 twee kerstnummers 

in de eigen groep worden gezongen. U bent hierbij van harte welkom. 

 

 

Naschools aanbod Halo Jobbing 

Omdat we goede ervaringen met Halo Jobbing hebben, is besloten om ook in 2019 van hun aanbod 

voor de naschoolse activiteiten gebruik te maken.  

Samengevat komt het er op neer dat we onze leerlingen weer drie keer per jaar 3 workshops 

aanbieden. De eerste 3 starten in januari, de volgende 3 workshops beginnen in april en de laatste 3 

doen we na de zomervakantie vanaf september.  

Afwijkend van dit jaar is dat de workshops voor de kinderen van de groepen 1-2 en 3-4 om 12.15 uur 

beginnen en 13.15 uur eindigen. De kinderen eten hun boterhammetje daarvoor in de klas even op. 

Voor de kerstvakantie krijgt u van mij bericht hoe u uw kind voor een workshop kunt aanmelden. 

Op 9 januari 2019 starten de volgende 3 workshops: 

1. Cursus: Mediawijsheid   
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school, in de 

trein en op straat. Moderne media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de 

allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Ouders hebben daar veel 

vragen over, zoals ‘Met wie heeft mijn kind contact via de sociale media en wat gebeurt daar?’. In de 

cursus Media wijsheid worden de kinderen op een leuke en speelse wijze uitgelegd hoe ze hier op een 
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veilige manier mee om kunnen gaan. Tijdens de laatste les krijgen de ouders een korte presentatie van 

hun zoon of dochter. Hierdoor zien zij wat hun zoon of dochter heeft geleerd over mediawijsheid en 

hoe ze daar op een verstandige manier mee om kunnen gaan.  

Start: 9 januari 2019 Eind: 20 maart 2019 Uitval: 27 februari 2019 Aantal lessen: 10 Groep: 7 & 8 Dag: 

woensdag Tijd: 12:30 – 13:30 uur  Aantal: 12 leerlingen  Locatie: Personeelskamer in de school  

 

2. Cursus: Basis Dammen  
Dammen is een spelletje dat bijna iedereen kan spelen. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens, op 

school of thuis, gedamd. Dammen is echter niet alleen een spelletje, het is vooral een denksport. 

Tijdens de 10 weekse cursus worden er 8 lessen besteed aan diverse dam thema’s. In les 9 wordt er 

een examen afgenomen. Les 10 staat in het teken van de diploma uitreiking. Tijdens deze laatste les 

wordt er Simultaan gespeeld tegen de docenten. Tot slot krijgen alle leerlingen een eigen dambord 

met werkboek mee naar huis!  

Start: 9 januari 2019 Eind: 20 maart 2019 Uitval: 27 februari 2019 Aantal lessen: 10 Groep: 5 & 6 Dag: 

woensdag Tijd: 12:30 – 13:30 uur  Aantal: 16 leerlingen  Locatie: Lokaal in de school  

  

3. Cursus: Circus Acts  
In deze cursus worden allerlei basis circusactiviteiten aangeleerd. Met behulp van deze 

basisvaardigheden bedenken de leerlingen een show die aan het eind van de cursus wordt getoond in 

de gymzaal aan belangstellenden.  

Start: 9 januari 2019 Eind: 20 maart 2019 Uitval: 27 februari 2019 Aantal lessen: 10 Groep: 3 & 4 Dag: 

woensdag Tijd: 12:15 – 13:15 uur  Aantal: 16 leerlingen  Locatie: Gymzaal in de school 

 

Afscheid meester Ger 

Na maar liefst 41 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, gaat meester Ger na de Kerstvakantie van 

zijn welverdiende pensioen genieten. Natuurlijk laten wij zijn vertrek vrijdag 21 december niet 

onopgemerkt voorbijgaan en worden er heimelijk al de nodige voorbereidingen voor een groots 

afscheid getroffen. De kinderen en ouders van zijn groep weten hier iets van, maar voor meester Ger 

is het nog allemaal een groot geheim. Ik denk dat hij het inmiddels best een beetje spannend vindt.  

Vrijdagmorgen 21 december krijgen de ouders na schooltijd de gelegenheid om meester Ger de hand 

te drukken. Hij staat dan in de hal van de school om alle handdrukken, bedankjes en goede wensen in 



 
                                          Nummer 3  |  november 2018 

    5 

ontvangst te nemen. Met de collega’s en andere genodigden nemen wij woensdagmiddag 9 januari 

afscheid van meester Ger. 

Kunstlessen op De Gantel  

We zijn blij dat we vanuit het budget  van voor de werkdrukvermindering die de minister beschikbaar 

heeft gesteld kunstlessen aan onze leerlingen laten geven èn daarmee de leerkrachten de ruimte 

kunnen geven om tijdens deze lessen zelf andere werkzaamheden uit te voeren. De kunstlessen 

zullen door docenten van ‘Trias’ worden gegeven. ‘Trias’ is een centrum voor de kunsten dat in 

Rijswijk is gevestigd. 

Vanaf de kerstvakantie worden één keer per week muziek- en danslessen aan de groepen 1 t/m 4 

gegeven en één keer per twee weken krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een les beeldende 

vorming of muziek. 

Het is de bedoeling dat de lessen in de klas worden gegeven en de leerkrachten tijdens deze lessen 

de gelegenheid hebben om ander werk te doen. 

Nog voor de kerstvakantie komen de docenten van Trias op school om met het team en de leerlingen 

kennis te komen maken. 

Ondersteuning door een klassenassistent 

Zoals veel ouders weten ondersteunt juf Joke van Hove op dinsdag en donderdag als klassenassistent 

de leerkrachten in de groepen 1 t/m 3. Samengevat werkt zij met kleine groepjes kinderen en geeft zij 

extra uitleg aan de kinderen. Hierdoor krijgen deze kinderen aandacht die de leerkrachten in de groep 

niet altijd kunnen geven. 

Met ingang van 1 december a.s. is juf Moniek van Offeren vanuit het budget voor de 

werkdrukvermindering als klassenassistent voor de groepen 4 t/m 8 benoemd. Tot de kerstvakantie is 

zij iedere maandag, woensdag en vrijdag werkzaam; vanaf de kerstvakantie van maandag tot en met 

donderdag. Juf Moniek geeft net als juf Joke extra ondersteuning aan kleine groepjes kinderen die daar 

behoefte aan hebben. Daarbij kunt u denken aan het ondersteunen van zwakke of juist sterke 

rekenaars, preteaching of extra uitleg bij begrijpend en technisch lezen of ondersteuning in de groepen 

4 bij het werken met de tablets. De leerkrachten geven bij juf Moniek aan hoe zij de kinderen gaat 

ondersteunen. 

We wensen juf Moniek een fijne start toe en hopen dat zij zich snel bij ons thuis voelt en voor de 

kinderen een bekend gezicht wordt. 

 

Taalcoördinator 
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Een taalcoördinator op de Gantel?  Wat doet een taalcoördinator bij ons op school? Een paar dagen 

per jaar ben ik uitgeroosterd om de taken te verrichten als taalcoördinator. Taal is een breed begrip. 

Bij ons op school vallen daar de vakken taal en spelling onder.  

Voor taal kennen we vier domeinen; taalbeschouwing, spreken/luisteren, woordenschat en schrijven. 

Taalbeschouwing daar verstaan we o.a. onder; de opbouw van een zin; persoonsvorm, werkwoorden, 

onderwerp, maar ook lidwoorden, bijwoorden etc. Spreken en luisteren gaat over de hoe een tekst 

opgebouwd wordt en hoe je o.a. een goede presentatie kan geven, maar ook het leren van het 

houden van een betoog en je mening beargumenteren. Woordenschat heeft te maken met de kennis 

van woorden maar ook hoe kom je achter de betekenis van moeilijke woorden; stukje van een woord 

bekijken, terug en vooruit lezen. Bij schrijven gaat het erom hoe je een goede tekst kunt schrijven, 

bijvoorbeeld met een goede indeling. Als taalcoördinator houd ik in de gaten hoe er schoolbreed 

gewerkt wordt en hoe de resultaten zijn.  

Naast taal geven we ook spelling op school. Tijdens de spellinglessen worden 

categorieën aangeboden. De kinderen leren hoe je woorden moet schrijven. 

We kennen dan onthoudwoorden (woorden die je moet onthouden), 

klankwoorden (goed luisteren naar de klank), regelwoorden (woorden met 

een regel) en werkwoorden. Als taalcoördinator houd ik in de gaten welke 

categorieën per groep, maar ook schoolbreed als lastig worden ervaren. 

Naast deze taken bezoek ik ook collega’s in de groepen en kijk hoe de opbouw 

van de lessen is. Het is heel leuk om te zien dat het onderwijs door de jaren 

heen steeds afwisselender wordt door het inzetten van coöperatieve werkvormen.  

Dit zijn werkvormen waarin de kinderen actief bezig zijn in tweetallen of kleine 

groepjes. Op de foto hiernaast is namelijk te zien hoe de kinderen werken aan een 

placemat opdracht. Kinderen schrijven eerst afzonderlijk hun bevindingen op en 

daarna de gezamenlijke bevindingen. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Joke van der Veen. 

 

Voorleesexpress zoekt vrijwilligers 

 
Voorlezers gezocht 
Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen met een taalachterstand. Je komt 20 keer bij het 
gezin thuis op een vast moment. Als voorlezer laat je kinderen én ouders kennismaken met 
interactief voorlezer, boekjes en verhalen. 
 
Samen met het gezin kijk je hoe het voorlezen het best past in hun thuissituatie. Je wordt daarbij 
begeleid door een coördinator. Je krijgt een training interactief voorlezen. 
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Coördinatoren gezocht 
Als coördinator begeleid je voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen kijk je hoe het voorlezen een 
plek kan krijgen in de thuissituatie. Je organiseert bijeenkomsten met jouw voorlezers en je bezoekt 
af en toe de gezinnen. Voor je aan de slag gaat, krijg je een training. 
 
Meer weten of meedoen? 
www.voorleesexpress.nl 
denhaag@voorleesexpress.nl 
06 43395281 

 

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. De nieuwsbrief van deze maand is met dit 

Gantelnieuws meegestuurd. 

 

Zaalvoetballen in de winter 

Het wordt weer koud en guur. Regen en afkeuringen geen voetbal dus. Geen probleem, bij Movella 
kun je heel de winter heerlijk doorvoetballen. 
We gaan de zaal in. 10 weken 1 uur in de week zaalvoetballen. We spelen een WK en Champions 
League toernooi dat 10 weken duurt! We trainen je techniek, we leren je de mooiste trucs en vooral 
de zekerheid dat je heerlijk kunt voetballen in de winter. 
 
Schrijf je snel in want in de zaal is Vol=Vol. Je kunt je inschrijven voor 10x op vrijdag of 10x op zondag 
of voor zowel de vrijdag en de zondag. (dan train je dus 20x) 
 
Locaties: Rijswijk; H. Dunantlaan 90 en Doctor Poelslaan 8  
vrijdag van 18:30 tot 19:30 uur (start 7 december) 
zondag van 10:00 tot 11:00 uur (start 2 december) 
 
INSCHRIJVEN  WWW.MOVELLA.NL  
 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

mailto:denhaag@voorleesexpress.nl
http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad
http://www.movella.nl/
https://www.movella.nl/sporten/voetbalschool
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Herman van Reine. 

 


