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Welkom!
Dit eerste Gantelnieuws start ik met een hartelijke groet aan allen die
deze nieuwsbrief lezen. Ik hoop dat u ondanks de corona beperkingen
die gelden een fijne vakantie hebt gehad en dat de kinderen weer zin
hebben om te beginnen.
Een speciaal welkom voor juf Jeannette Lorsheijd, juf Anneloes de Jong
en juf Brigitte Orie. We hopen dat de nieuwe collega’s zich snel bij ons
thuis voelen en veel voor de leerlingen kunnen betekenen.

Schoolgids en jaarkalender
De nieuwe schoolgids staat weer op onze website en is ook via deze link te lezen:
https://digitaalpubliceren.com/huiscommunicatie/17759/3/
Vandaag ontvangt u via de kinderen een fraaie jaarkalender om thuis op te hangen.
≈≈≈

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

Gymrooster
Meester Raymond geeft op de dinsdagen aan de groepen 3-8 gymles. Meester Stephan verzorgt deze
gymlessen op maandag, donderdag en vrijdag.

Gymrooster 2020-2021

1

08:30 - 09:20
09:20 - 10:10

Maandag
Meester
Stephan
6A
6B

Dinsdag
Meester
Raymond
3A
3B

Donderdag
Meester
Stephan
4A
4B

Vrijdag
Meester
Stephan
8A
8B

10:20 - 11:10
11:10 - 12:00

7A
7B

5A
5B

5B
5A

6A
6B

13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

8A
8B

4A
4B

3A
3B

7A
7B
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De kinderen van de groepen 1-2 krijgen 2 keer per week gymles. Een les geeft de eigen leerkracht in
het speellokaal; de andere les wordt op woensdagmorgen door meester Stephan in de grote gymzaal
gegeven.

Gymrooster 2020-2021

08:40 - 09:20
09:20 - 10:00
10:00 - 10:40

Woensdag
Meester
Stephan
1/2A
1/2B
1/2C

10:50 - 11:30
11:30 - 12:10

1/2D
1/2E

De laatste kleutergroep van de ochtend gymt in de normale kleding in verband met de korte
omkleedtijd. Kleutergroepen wisselen na elke vakantie door qua tijd. Zo komt iedere groep een keer
als laatste van de ochtend aan de beurt.

Gymafspraken
Zoals gebruikelijk moeten, voor de veiligheid, sieraden tijdens de gymlessen af. Deze kunnen voor de
les in een bakje worden gelegd ter bewaring. De kinderen moeten aparte gymkleren aan hebben die
makkelijk moeten zitten. Ook zijn gymschoenen verplicht. Hier zal strikt op worden toegezien. Vanaf
de tweede week moeten deze verplicht aan.
Het is de bedoeling dat elke leerling van groep 3 t/m 8 na de gymles verplicht onder de douche gaat.
Vrijstelling van het verplicht douchen wordt alleen verleend als daarvoor een geldige reden is. Het kind
moet dan een briefje van de ouders of van de huisarts kunnen tonen.
Verder geldt: uw kind moet een handdoek (en eventueel badslippers) bij zich hebben; er wordt niet
langer gedoucht dan enkele minuten (geen doucheschuim); afdrogen gebeurt in de doucheruimte (de
handdoek kan aan een speciaal daarvoor aangebrachte haak worden opgehangen).
Het douchen gaat in op maandag 7 september.
≈≈≈

Hoofdluiscontrole
Normaal gesproken wordt er na een vakantie 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.
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Informatie nieuwe schooljaar
Omdat we in verband met de corona maatregelen nog geen grote groepen ouders in de school kunnen
toelaten, worden er niet zoals gebruikelijk informatieavonden georganiseerd. In plaats daarvan
ontvangt u op vrijdag 11 september een PowerPoint van de leerkracht van uw kind(eren) met
informatie over het betreffende leerjaar.

15-minutengesprekken
Omdat er voor de zomervakantie door de corona maatregelen geen gelegenheid was om ouders
tijdens 10-minutengesprekken over de vorderingen van hun kind(eren) te informeren, zullen de
gesprekken die we in september en oktober voeren 15 minuten duren. Deze gesprekken vinden op de
volgende momenten plaats:

•
•
•

Woensdag 16 en donderdag 17 september voor de groepen 4A t/m 7A
Maandag 21 en dinsdag 22 september voor de groepen 4B t/m 7B
Maandag 12 en dinsdag 13 oktober voor de groepen 3A, 3B, 8A en 8B

Een uitnodiging voor dit gesprek volgt nog via Social Schools.

Vrije dagen 14 en 15 september
Maandag 14 september is de school in verband met een studiedag gesloten. De dag erop is de school
ivm Prinsjesdag gesloten.

Sportdag voor groep 1/2
In de jaarkalender staat dat de sportdag voor de groepen 1/2 op woensdag
23 september plaatsvindt. Ivm de Coronabeperkingen van dit moment is
de sportdag verplaatst naar woensdag 9 juni 2021.
≈≈≈
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Geen ‘Kom in de klas’
Afgelopen schooljaar hebben we vijf ‘Kom in de klas’ momenten georganiseerd waarop u het eerste
half uur van de dag de les in de groep van uw kind kon bijwonen. Omdat we de 1,5 meter met de
‘Kom in de klas’ momenten niet kunnen naleven, hebben we besloten om ze voorlopig niet te
organiseren.

Naschools aanbod Halo Jobbing
Hierbij het overzicht van de workshops die wij vanaf woensdag 9 september onze leerlingen
aanbieden. Kinderen die van de workshops gebruik maken moeten overblijfeten- en drinken
meenemen, dat ze voordat de workshop begint in de klas kunnen opeten. Vandaag of morgen stuur ik
u de link waarmee u uw kind(eren) kunt aanmelden.
1. Cursus: Kom buiten spelen
Deze cursus zal bij goed weer op het schoolplein gegeven
worden. De nadruk ligt vooral op herontdekken hoe leuk
buiten spelen is. Zelfstandig en samen buitenspelen en creatief
leren omgaan met materiaal of speelgoed om zo nieuwe
spellen te bedenken.
• Verstoppertje
• Chinese muur
• Flessenspel
Start: woensdag 9 september 2020 Eind: 18 november 2020. Uitval: 23 september 2020 en de
herfstvakantie. Aantal lessen: 10 Groep: 1 & 2 Dag: woensdag. Tijd: 12:15 – 13:15 uur. Aantal: 16
leerlingen. Locatie: Op het schoolplein.

2. 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 aan belangstellenden in de gymzaal wordt getoond.
Start: woensdag 9 september 2020 Eind: 18 november 2020. Uitval: 23
september 2020 en de herfstvakantie. Aantal lessen: 10. Groep: 3 & 4 Dag:
woensdag. Tijd: 12:15 – 13:15 uur. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: in de
gymzaal.
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3. 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: woensdag 9 september 2020 Eind: 18 november 2020. Uitval: 23 september 2020 en de
herfstvakantie. Aantal lessen: 10. Groep: 5 & 6 Dag: woensdag. Tijd: 12:30 – 13:30 uur Aantal: 16
leerlingen. Locatie: Lokaal in de school.

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.
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.

Ooievaarspas/schoolspullen pas
Kinderen die een Ooievaarspas hebben, verzoek ik deze bij de administratie op school te laten
scannen. 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 LeidschendamVoorburg 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.
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Aanmelden vanaf 3 jaar
De Wet op het primair onderwijs is eind 2016 gewijzigd. Daarin staat dat de leeftijdsgrens voor
aanmelding bij een basisschool op 3-jarige leeftijd moet liggen. Rond de 3e verjaardag van uw kind
ontvangt u van de gemeente Den Haag het aanmeldingsformulier, ouders van kinderen die niet in
Den Haag wonen kunnen het formulier ophalen op de school. De Gantel is een school is met een
maximumaantal plaatsen, daarom wordt er gewerkt met 4 aanmeldperiodes per jaar. Op
scholenwĳzer.denhaag.nl kunt u zien wanneer u uw kind kunt aanmelden. Ieder jaar moeten wij aan
de gemeente Den Haag doorgeven hoeveel kinderen we per periode kunnen plaatsen, daarom is het
voor ons van belang om te weten hoeveel broertjes/zusjes er worden aangemeld. U kunt vanaf 1 jaar
het belangstellingsformulier invullen voor uw kind, het formulier kunt u bij juf Cynthia aanvragen via
de mail.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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