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Wachtwoorden gevraagd in de groepen 5-8
Vorige week is de school van ICT-beheerder gewisseld. Op school is het netwerk aangepast en zijn
alle computers/ laptops opnieuw geïnstalleerd.
Daarna moesten de kinderen op school weer inloggen op een eigen leerlingaccount. Dit is het office
365 account dat ook gebruikt is tijdens de schoolsluiting ("naamleerling"@leerling.scoh.nl).
Meester Raymond heeft de ouders via Social Schools gevraagd om het wachtwoord hiervoor aan de
kinderen te vertellen, zodat zij weer op de computer op school kunnen werken. Omdat we nog niet
alle wachtwoorden binnen hebben nogmaals het verzoek om het aan uw kind door te geven. Mocht
het wachtwoord niet bekend zijn, dan hoeven ouders niets te ondernemen, maar dit wel aan hun
kind doorgeven. Wij bekijken dan even om hoeveel kinderen het gaat en hoe we aan de nieuwe
wachtwoorden kunnen komen.

Geen 15-minutengesprekken op 12 en 13 oktober
In verband met de aangescherpte Corona maatregelen gaan de voor 12 en 13 oktober geplande 15minutengesprekken met de ouders van de groepen 3 en 8 niet door.
In plaats hiervan nodigen de leerkrachten van de groepen 3 de ouders uit voor een ‘digitaal 15-minuten
gesprek’ via Teams en sturen ze daar voor de herfstvakantie een uitnodiging voor.
Morgen en vrijdag kunnen de ouders van de groepen 8 zich inschrijven voor de 15minutengesprekken die via teams worden gehouden. De inschrijving start donderdag 1 oktober om
9.00 uur en eindigt vrijdag 2 oktober om 17.00 uur. Er zijn inschrijfmogelijkheden op donderdag 8
oktober, maandag 12 oktober, dinsdag 13 oktober en woensdag 14 oktober. De uitnodiging voor het
gesprek in teams krijgen jullie na het weekend via de mail toegestuurd door de leerkrachten van
groep 8.
≈≈≈

Schoolfotograaf groep 3 t/m 8
Op vrijdag 16 oktober komt de schoolfotograaf voor het maken van individuele en groepsfoto's. Van
alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt een individuele foto gemaakt en van alle broertjes en
zusjes (groepen 1 t/m 8) die samen op school zitten wordt ook onder schooltijd een foto gemaakt. De
individuele foto’s van de kinderen van de groepen 1/2 worden later in het schooljaar gemaakt. Dat
doen we omdat dan ook de kinderen die dit schooljaar instromen op de foto komen. Wilt u er a.u.b.
voor zorgen dat de kinderen bij regenachtig weer niet met natte haren op school aankomen en wilt u
uw kinderen geen witte kleding aandoen.
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De foto’s van leerlingen met een broertje of zusje dat niet op De Gantel zit worden dit jaar door de
Corona beperkingen niet gemaakt.

Vooraankondiging Stichting Sintvoorieder1
Ondanks de Corona maatregelen wil de Gantel zich ook dit jaar inzetten voor de Stichting
Sintvoorieder1.
Stichting Sintvoorieder1 wil zoveel mogelijk kinderen wonend in Nederland, 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 de komende tijd thuis te kijken wat er aan speelgoed gemist kan worden
en waar een ander kind mee blij gemaakt kan worden. Het gaat uiteraard om nog compleet, schoon,
heel en goed uitziend speelgoed!
In november kunt u het speelgoed inleveren bij school. In het volgende Gantelnieuws of via Social
Schools zullen we de data en tijden hiervoor communiceren. Er zullen dan teamleden bij de deur
staan om het speelgoed in ontvangst te nemen. Oudere leerlingen kunnen het zelf mee naar binnen
nemen.
Meer informatie over Sintvoorieder1 vindt u op www.sintvoorieder1.nl
Dankzij uw hulp wordt zo Sinterklaas een feest voor ieder kind!

Herhaald bericht
Dinsdagavond heb ik de ouders via Social Schools onderstaand bericht gestuurd. Omdat ook anderen
het Gantelnieuws via de website lezen, is het bericht ook in dit Gantelnieuws opgenomen.
Maatregelen naar aanleiding van persconferentie van 28 september
Na de persconferentie van maandag 28 september stuur ik u bijgaande brief van ons schoolbestuur
en informeer ik u over de aanscherping van de Corona-maatregelen voor de komende drie weken.
Omdat de situatie in Haaglanden kritiek is door het snel oplopende aantal Coronabesmettingen, is
het belangrijk dat we met elkaar de maatregelen van het RIVM strikt naleven.
Thuiswerken
Thuiswerken is de norm, tenzij het niet anders kan. Dit betekent dat de leerkrachten na de lessen
z.s.m. naar huis gaan. Daar werken zij verder aan hun schooltaken of vergaderen zij met elkaar via
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Teams. De leerkrachten zijn daardoor telefonisch het beste voor schooltijd of tussen de middag
bereikbaar; en anders via Social Schools of via de mail.
Buitenschoolse activiteiten
Excursies, uitstapjes, sportdagen en andere buitenschoolse activiteiten die in de komende 3 weken
gepland staan, gaan niet door. Dit betekent dat alle geplande bezoeken aan theaters, musea,
bibliotheek, verkeerslessen bij de kleuters en dergelijke èn alle in school geplande
theatervoorstellingen zijn geannuleerd.
De muziek- en theaterlessen en lessen beeldende vorming die de docenten van Trias binnen De
Gantel geven gaan gewoon door.
Ouders
Ouders mogen nog steeds niet in het schoolgebouw. Hier wordt geen uitzondering op gemaakt.
Ouders geven hun kinderen af bij de ingangen de school, zoals zij dat tot nu toe gewend zijn.
Alle contacten met ouders (inclusief de geplande 15-minutengesprekken voor de groepen 3 en 8)
verlopen telefonisch en/of digitaal. Daarover wordt u nog geïnformeerd.
Externen mogen zo min mogelijk in het schoolgebouw komen. Dit geldt niet voor
onderwijsondersteunend personeel.
De medewerkers van Halo Jobbing en de overblijfmoeders mogen wel bij de TSO aanwezig zijn. Halo
Jobbing zal ook de workshops op woensdagmiddag blijven verzorgen. Begeleiding van stagiaires
vanuit de PABO op school blijft ook toegestaan
Afstand houden
De basisregel blijft dat de 1,5 meter maatregel van kracht is. Dus ook in de personeelskamer, gangen
etc. In verband hiermee wordt de personeelskamer passend ingericht.
Hoewel we beseffen dat deze maatregelen nodig zijn, begrijpen we ook dat het voor kinderen
teleurstellend is als activiteiten zoals de sportdag op het strand (gr 6-8) of museumbezoek niet
doorgaan. We zullen dan ook ons uiterste best doen om met de mogelijkheden die er wel zijn de
kinderen onderwijs te geven waar ze recht op hebben èn ze een fijne tijd op school te geven.

Kindcentrum De Dwergenhut
Kindercentrum de Dwergenhut is de leukste kinderopvang uit de buurt Met twee locaties aan de
Strijplaan. Wij bieden verschillende soorten van opvang: kinderdagverblijf op maat, peuterspeelzaal,
naschoolse opvang, vakantie opvang, marge /studiedagen opvang.
Onze visie ‘laat het kind kind zijn‘ komt terug in onze hele werkwijze en benadering naar de kinderen.
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Kom gerust langs voor een rondleiding of bel ons voor informatie.
Jolanda 06-29537781
Anita

06-34657875

Opendag
Zaterdag 21 november 2020
10:00-16:00
Op beide locaties
Dwergenhut 1
Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
Dwergenhut 3
Bso/vakantie /margedagen /studiedagen
Www.dedwergen.nl

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020. Dan is de school gesloten.

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