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Sintvoorieder1: speelgoed inleveren op dinsdag 17 en woensdag 18 

november 

Ook dit jaar zet de Gantel zich in voor de stichting Sintvoorieder1. Stichting Sintvoorieder1 wil zoveel 

mogelijk kinderen die leven in zowel zichtbare als verborgen armoede een Sinterklaascadeau geven. 

Hiervoor zamelen zij "zo goed als nieuwe" cadeaus voor kinderen van 0 tot 18 jaar in.   

De Ouderraad vraagt u om thuis te kijken wat er aan speelgoed gemist kan worden en waar een 

ander kind mee blij gemaakt kan worden. Het gaat om compleet, schoon, heel en goed uitziend 

speelgoed!  

Op dinsdag 17 en woensdag 18 november kunt u het speelgoed bij de hoofdingang van de school 

inleveren. Hier staat ’s ochtends vroeg, tussen de middag en aan het einde van de schooldag een juf 

of meester om de spullen in ontvangst te nemen. Op donderdag 19 november brengt De Ouderraad 

de spullen naar de Stichting.   

Heeft u geen speelgoed over, maar wilt u wél helpen? Het is ook mogelijk om geld te doneren. 

Hiervan koopt de Stichting voornamelijk cadeau’s voor de oudere kinderen (12-18 jaar). Doneren kan 

via de website van SintvoorIeder1: https://www.sintvoorieder1.nl/help-mee/doneren-schenken/    

Dankzij uw hulp wordt Sinterklaas een feest voor ieder kind! 

Met vriendelijke groet,  

De Ouderraad.  

 

 

Sint 

Uitgangspunt voor de sintvieringen van dit schooljaar zijn de volgende aanwijzingen die we van SCOH 

toegestuurd hebben gekregen: 

• Vier het Sinterklaasfeest zonder aankomstscène. Zo houd je regie op de hoeveelheid 
mensen, de bewegingen van de kinderen en de uitwisseling tussen de groepen.  

• Vier het Sinterklaasfeest zonder ouders.  

• Vier het Sinterklaasfeest zoveel mogelijk in het lokaal.  

• Zorg dat Sinterklaas en de pieten al op school zijn (ze zijn bijvoorbeeld blijven slapen).  

• Houd 1,5 meter afstand tot Sinterklaas en de pieten.   

• Zoek een alternatief voor strooigoed.   

 

https://www.sintvoorieder1.nl/help-mee/doneren-schenken/
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Als school hebben we de volgende afspraken over de Sinterklaasviering gemaakt: 

• Er komt geen aankomst op het plein. 

• Het ochtendprogramma wordt binnen de richtlijnen georganiseerd; ’s middags zijn de 
kinderen vrij. 

• De ouders worden nog nader geïnformeerd. 

 

Kerst  

Uitgangspunt voor de kerstvieringen van dit schooljaar zijn de volgende aanwijzingen die we van 

SCOH toegestuurd hebben gekregen: 

Algemeen:   

• Er kunnen geen grootschalige activiteiten met ouders plaatsvinden.  

• Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  

• Tussen alle volwassenen moet onderling wel 1,5 meter afstand bewaard worden.   

• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.   

• De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van toepassing.   

• Leerlingen in het primair onderwijs mogen zingen en muziek maken.   

 

Als school hebben we de volgende afspraken over de kerstvieringen gemaakt: 

• Om het samenkomen van te grote groepen ouders bij de kerk (brengen en halen van 

kinderen) te voorkomen èn omdat we door de corona beperkingen ook niet met veel 

kinderen bij elkaar willen komen, wordt er dit jaar geen gezamenlijke kerstviering in de kerk 

of in de gymzaal gehouden. De kerstvieringen worden na het kerstontbijt op vrijdagmorgen 

18 december in de klas gehouden. Daarbij gaan we net als bij de viering in de kerk uit van 

onze godsdienstmethode Trefwoord. 

• Vrijdagmorgen 18 december beginnen we met een kerstontbijt. Ivm de corona-maatregelen 

doen we het anders dan andere jaren en mogen de kinderen alleen voor zichzelf een 

ontbijtje meenemen. Voor ouders die niet over de financiële middelen beschikken om een 

feestelijk ontbijtje te regelen, zal de ouderraad voor deze kinderen wat extra’s verzorgen. 

• De ouders worden tijdig over het kerstontbijt en de kerstviering geïnformeerd. We zullen 

daarbij duidelijke richtlijnen voor het ontbijt aangeven.  
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Pleinregels 

Om de veiligheid op het plein op peil te houden, is het niet toegestaan dat er wordt gefietst. De 

fietsen moeten verder in het fietsenrek worden geplaatst. Wilt u dit met uw kind bespreken als het 

op de fiets komt?  

 

 

Geen bezoekjes aan musea/theaters 

In verband met de Corona beperkingen gaan de culturele activiteiten tot aan de kerstvakantie niet 

door. Waar mogelijk worden ze naar een moment in het nieuwe jaar verplaatst. 

 

 

Ooievaarspas/schoolspullen pas  

Ouders die een Ooievaarspas hebben, verzoek ik deze bij de administratie op school te laten 

scannen. (U kunt de pas bij de deur afgeven. Na het scannen ontvangt u hem weer terug.) Alleen dan 

hebt u de voordelen van de pas en komt u voor korting van de schoolkosten in aanmerking. De 

Ooievaarspas biedt korting op allerlei activiteiten op de gebieden van sport, cultuur, contributie, 

lidmaatschap en entreegelden. De Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag, Rijswijk en 

Leidschendam-Voorburg met een laag inkomen. Leerlingen met een Ooievaarspas kunnen via de 

gemeente een schoolspullenpas aanvragen om spullen voor het schooljaar te kopen. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld. 

≈≈≈ 

Hoofdluiscontrole 

Normaal gesproken wordt er na een herfstvakantie een controle op hoofdluis uitgevoerd. Omdat de 
ouders die de controle doen nu niet in school mogen komen en wij ook niet te dicht bij de kinderen 
mogen komen, heb ik het verzoek of u zelf regelmatig de haren van uw kinderen wilt controleren. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

 


