doen? Volg groep 8 op twitter: @gantelkamp
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en/of bekijk de foto's op de website onder het
kopje "activiteiten" en dan "schoolkamp". Laten
we hopen op goed weer en een fantastische

Schoolfotograaf kleutergroepen

week!

Morgen komt de schoolfotograaf voor het
maken van individuele en groepsfoto's van de
groepen 1-2.

Kampgroet op 26, 27 of 28 juni
Gaat uw dochter of
zoon,

buurmeisje,

buurjongen,
of

vriendje

vriendinnetje

op

schoolkamp, en vindt u het leuk een berichtje te
sturen? Dat kan!
U kunt een groet laten bezorgen op dinsdag 26,

Vrije dagen

woensdag 27 of donderdag 28 juni.

Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de school
op vrijdag 8 en maandag 11 juni in verband met
studiedagen gesloten.

Het is heel eenvoudig: schrijf een ansichtkaart
met daarop duidelijk de naam van degene voor
wie de groet is en de dag waarop de groet moet
worden bezorgd. Stop hem in de brievenbus bij

≈≈≈

juf Cynthia, doe 50 cent (per groet) in de

Wateringse Veldloop

spaarpot, en steun op die manier het kamp en

Er hebben zich 48 kinderen aangemeld om op

de kinderen!!! Zo wordt ons kamp nog leuker!

zondag 10 juni a.s. 500m of 2,5 km te gaan

Natuurlijk kunt u ook meerdere groeten doen!

hardlopen! We hopen op mooi weer en een

Ook opa’s, oma’s, broertjes en zusjes, tantes en

sportief festijn.

ooms mogen een groet inleveren.

Ouderavond voor de groepen 1-2
Groepen 8 op schoolkamp

Op dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni worden

Van maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni gaan de

de ouders van de groepen 1-2 op school

groepen 8 op kamp. Op de fiets gaan zij naar hun

verwacht voor een ‘tien-minutengesprek’ over

locatie in Ter Aar. Wil je weten wat ze allemaal

de vorderingen van hun kind. Nadere informatie

Er is ook een mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken

ontvangt u binnenkort.

te houden met ouders van een leerling of een
groepje collega’s binnen de school. Zonder dat je
je telefoonnummer hoeft te delen en met
controle over wie er wel of niet een gesprek met
je mag starten.

Werken met ‘Social Schools’

Met het community gedeelte van de app

Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we werken

besparen we tijd bij het organiseren van

met de communicatie app ‘Social Schools’. Dit is

evenementen en de oudergesprekken. We

een complete, veilige en afgesloten app voor de

kunnen groepsagenda’s met

communicatie voor scholen, kinderen en ouders.

maken

Hij wordt inmiddels door meer dan 1500 scholen

oudergesprekkenplanner

in

alle

rekening wordt gehouden met gesprekken met

functionaliteiten die we tegenwoordig nodig

ouders met meerdere kinderen op school,

hebben.

gescheiden ouders en meer.

Met bijvoorbeeld de kalender op Social Schools

Met

informeren we ouders snel en eenvoudig. Alle

administratie van absenties en het wijzigen van

belangrijke kalenderitems staan op een plek.

contactgegevens eenvoudiger voor ouders en

Ouders kunnen eenvoudig

school.

thuis op hun smartphone

Via deze link komt u op een filmpje dat een uitleg

zien wat er de komende tijd

over Social Schools geeft:

Nederland

gebruikt

en

biedt

maar

Social

ook

Community

een

intekenlijsten
uitgebreide

gebruiken

maken

waarin

we

de

gaat gebeuren in de klas of
wanneer

de

begint.

Als

kalenderitems

vakantie
de
zijn

https://www.youtube.com/watch?v=4PezGk
XkwJo
Op de studiemiddag van 25 mei hebben we

aangemaakt hebben de

ruimte voor een beleidsworkshop ingeroosterd

ouders

de

waarin we als team met elkaar hebben

klassenagenda bij de hand.

afgestemd hoe de app wordt ingericht.

Zo hoeft u nooit meer iets te missen.

Tijdens de eerste schoolweek van het nieuwe

Met behulp van groepsberichten delen we snel

jaar vindt een teambijeenkomst plaats waarin

berichten met de groepen van de school en

ons de werking van Social Schools verder wordt

betrekken we zo ouders bij het onderwijs van

uitgelegd.

altijd

hun kinderen.
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Tijdens de informatieavonden in de tweede

Andere baan…

schoolweek willen we de ouders van de

Na 17 jaar met veel plezier op De Gantel gewerkt

groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 tijdens een

te hebben, is het tijd om nieuwe ervaringen op te

instructie in de gymzaal met Social Schools

doen. Een beslissing die mij verstandig lijkt, maar

laten kennismaken, zodat we de app vanaf dat

zeker niet makkelijk was. Vanaf volgend

moment kunnen gebruiken.

schooljaar werk ik op een andere school van het
SCOH. Voor mij een spannend ‘avontuur’ waar ik
naar uit kijk, maar moeilijk omdat ik een fijne
werkplek achter me moet laten. Ik kijk met veel

Meivakantie 2019
Onlangs

bleek

in

het

plezier en warme gevoelens terug op mijn
overleg

met

de

‘Ganteltijd’ en zal hier graag nog met regelmaat

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

binnenwandelen.

dat er ruis is over de juiste data van de

Vriendelijke groet,

meivakantie in het schooljaar 2018-2019; een

Andrea Non-de Bruijn

van de personeelsleden gaf aan dat op websites
van scholen verschillende data zijn aangegeven.
Het gaat hier met name om de plaats die de
tweede week van de meivakantie uiteindelijk
heeft gekregen. Na bespreking binnen de
schoolbesturen (directie-overleggen en GMRen) in het Platform Primair Onderwijs bleek dat
er geen consensus te bereiken viel, en toen is in
het Platform de knoop doorgehakt en is besloten
de meivakantie van 2018-2019 vast te stellen in
de periode 22 april tot en met 3 mei.

€9000,- voor de bieb
In samenwerking met de bibliotheek heeft juf
Linda

uitgezocht

welke

bibliotheekboeken

verouderd zijn en door nieuwe moeten worden
vervangen. Deze boeken staan inmiddels al in
dozen die je op de overloop ziet staan. Er zullen
nieuwe boeken worden aangeschaft waarbij we
ervan uitgaan dat er voldoende boeken zijn om
kinderen 5 keer per jaar een boek te laten ruilen.
Dit is ruim bemeten, maar daarmee valt er voor
de kinderen dan ook echt iets te kiezen.

Betaling 5e termijn overblijfbijdrage

Van deze €9000,- zullen ook prentenboeken
worden aangeschaft en boeken waarmee de

Ouders die het overblijfgeld in termijnen betalen

kinderen van de groepen 3 begeleid door

wordt verzocht om dit uiterlijk 1 juni a.s. in orde

kinderen van de groepen 7 lezen.

te maken.
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Panelavond ouderbetrokkenheid
Donderdagavond kwamen we om 19.00 uur
met 12 collega´s en 12 ouders bijeen om met
elkaar te praten over de invulling van
ouderbetrokkenheid. Na een korte inleiding
gingen we in op de uitslag van de ouderenquête
en praatten we in drie groepen over





Wat zien jullie graag terug als informeel
moment?
Hoe zouden jullie ‘Kom in de klas’
momenten willen zien?
Wat vinden jullie een betere timing van
de 10-minutengesprekken?
Wat is een nuttige invulling van de
informatieavond?

De MR is weer compleet!
Via

het

Gantelnieuws

medezeggenschapsraad

(MR)

heeft
de

de
ouders

benaderd zich kandidaat te stellen voor de
invulling

van

een

vacature

binnen

de

oudergeleding van de MR. Hiervoor hebben 2
enthousiaste ouders zich kandidaat gesteld. Alle
Om kwart over 8 presenteerden we aan elkaar

stemgerechtigden konden tot en met woensdag

de resultaten en om half 9 sloten we de avond

30 mei hun stem uitbrengen op 1 van de 2

op een gezellige manier af met een hapje en

kandidaten. De stemmen zijn geteld en

een drankje.

verwerkt. Er zijn 61 stembriefjes ingeleverd.

Omdat de betrokkenheid van de ouders (en

Uitslag verkiezingen oudergeleding MR:

collega´s) groot was en er inhoudelijk goed

Naam:

Aantal

Uitslag:

stemmen:

gesproken werd (waarbij over en weer goed
geluisterd werd), hebben we mooie resultaten

Raghenie

geboekt en konden we terugkijken op een

Schotvanger

36

1

geslaagde en gezellige avond.
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Sophia

25

vermelden lever ik u hierbij een tekst aan (zie

2

Kalogirou-

hieronder).

Schwarz

Schoolspullenpas
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te

Na de zomervakantie zal de MR bestaan uit de

kunnen doen op school. Dat is de reden waarom

volgende leden. Namens de ouders:

er een Schoolspullenpas is voor kinderen van 4





tot en met 17 jaar. Hiermee kan je bij

Raghenie Schotvanger
Mounir Souirti
Akim Wildemans

verschillende winkels schoolspullen kopen die
op de schoolbenodigdheden lijsten staan.

Namens het personeel:
-

Leergeld

Lisette Havekes
Jolanda van de Konijnenburg
Evelijn Warning

Den

Haag

stuurt

begin

juni

aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas.
Heb

je

het

aanvraagformulier

nog

niet

ontvangen, neem dan meteen contact op met
Leergeld

Den

Haag

op

telefoonnummer

070796135/0707796136 (ma-do 09.00-12.30
uur)

of

mail

Gratis schoolspullen

schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.

Evenals voorgaande (school)jaren wordt door

Met vriendelijke groet,

Stichting

Nadira Loulidi-Zarroy

Leergeld

Den Haag

aankomend

schooljaar een Schoolspullenpas verstrekt aan

naar

Projectcoördinator Schoolspullenproject

kinderen van 4 tot en met 17 jaar die in het bezit
zijn van een geldige Ooievaarspas.
Leergeld Den Haag stuurt het ingevulde
aanvraagformulier

begin

juni

naar

de

ouders/verzorgers met het verzoek de gegevens

De overgang van groep 2 naar 3

te controleren en het formulier ondertekend

Aan het einde van de kleutertijd volgt de

terug te sturen in de antwoordenvelop. Indien

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de

de ouder in juli geen aanvraagformulier heeft

kinderen (en de ouders) een spannende stap!

ontvangen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk

Op de Gantel hebben we 5 kleutergroepen. Uit

contact op te nemen met Leergeld Den Haag.

deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3 samen.

Indien

u

de

Schoolspullenpas

aankondiging
in

uw

van

de

nieuwsbrief

wilt

Dat betekent dat er groepen verdeeld moeten
worden.
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In dit stukje ontvangt u informatie over de

Rots en Watertraining

procedure die we hiervoor hanteren.

Wat is het?
Een speelse en actieve training van 9 lessen voor

Bij het samenstellen van de groepen 3 proberen

kinderen van groep 1 tot en met 8, waarbij hun

we een zo evenwichtig mogelijke verdeling te

weerbaarheid en zelfvertrouwen toenemen. De

maken qua:

kinderen worden zich meer bewust van hun









Aantal kinderen
Aantal jongens en meisjes
Leeftijd van de kinderen (mn jonge
leerlingen)
Niveau
Aantal zorgleerlingen
Aantal
leerlingen
met
gedragsproblematiek
Vriendjes / vriendinnetjes

lichaam en wat zij daarin aan emoties beleven.
Verder leren zij hun buik als krachtcentrum
ervaren en oefenen zij om meer vanuit dit
centrum te handelen. Ze ervaren de kracht van
een stevige verbinding met de grond via hun
voeten en hoe hun adem hen tot steun kan zijn
in lastige situaties. Het leert hen om meer voor

Al met al is het ieder jaar een behoorlijke puzzel.

zichzelf op te komen of juist om zichzelf meer te

Elke kleuterleerkracht brengt haar eigen groep

beheersen.

op alle bovenstaande punten in kaart, en deelt

In een veilige omgeving oefenen we in het

de groep in twee gelijkwaardige helften.

omgaan met weerstand en het stellen van

Met al deze halve groepen gaan we vervolgens

grenzen.

de groepen 3 samenstellen. Hierbij kan het dus

Vanuit de verbinding met het eigen lichaam

voorkomen dat 1 of meerdere groepen verdeeld

ontdekt het kind zichzelf en de communicatie

worden.

met de ander: soms als” rots” (grenzen stellend,

Het resultaat van de verdeling gaat eerst weer

opkomend voor jezelf), soms als “water” (in

terug naar alle kleuterjuffen. Pas als iedereen

verbinding met de ander, meebewegend).

het eens is over de verdeling, stellen we de
verdeling definitief vast.

Voor wie?

U als ouders wordt over de verdeling

Voor ieder kind, als stimulerend onderdeel van

geïnformeerd middels het Gantelnieuws. Dit is

hun sociaal-emotionele ontwikkeling en met

een bewuste keuze, omdat zo alle ouders

name voor kinderen, die verlegen zijn en nog te

gelijktijdig geïnformeerd worden. Hoewel we de

weinig voor zichzelf durven opkomen. Verder

mening van ouders natuurlijk heel belangrijk

alle kinderen, van wie het zelfvertrouwen een

vinden, brengen we in principe daarna geen

positieve impuls kan gebruiken. Ten slotte ook

veranderingen meer aan in de samenstelling van

de kinderen, die het lastig vinden hun emoties te

de groepen.
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reguleren of moeite hebben om met grenzen om

dan een aanmeldingsformulier toegestuurd.

te gaan.

Plaatsing in volgorde van aanmelding.

Praktische informatie:

Door: Tineke Duys. Ik heb

De training vindt plaats in de speelzaal van de

28 jaar als leerkracht in het

Maria

basisonderwijs gewerkt, in

Montessorischool,

Zevenwoudenlaan

197, Den Haag, op de woensdagmiddag en

verschillende functies.

begint medio september en zal tot begin

Sinds 10 jaar werk ik met

december duren. In het voorjaar 2019 is er ook

veel enthousiasme vanuit

weer een mogelijkheid om deze fantastische

mijn eigen bedrijf op diverse manieren aan de

training te volgen maar dan in de speelzaal van

ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Zie

basisschool “de Fontein”.

ook www.ruimte-voor-ontwikkeling.nl

De training wordt aangeboden voor groep 1 en 2

Verdere vragen? U kunt me bellen op 06-

(duur 45 min.) van half 2 tot kwart over 2.

51477179

Daarna volgen kinderen uit groep 3- 4 en 5 van
half 3 tot half 4 en tenslotte kinderen uit groep
6-7- en 8 van kwart voor 4 tot kwart voor 5.
Het is handig als de kinderen sportieve kleding
aanhebben, waarin ze zich vrij kunnen bewegen.
De training vindt op blote voeten plaats. Ouders
zijn een gedeelte van de 2e les welkom om sfeer
te proeven en meer over de training te horen.

De kosten bedragen 180 euro voor 9 lessen van
een uur en 150 euro voor de kleuterlessen van
45 min. De bijdrage kan in 2 of 3 termijnen

In juni zijn jarig:
Vincent van Spronsen,
Salma Belhadj, Aryen
Khedoe, Muhammed
Yüngül, Dilan Moella, Yassine El Atmani, Yara
Molenkamp, Pooja Debidien, Keanu Boggia,
Mason Sutikno, Alyssa Gorter, Dagmar Mook,
Tom Fransen, Myrthe Wester, Daan Savas, Yade
Orhan, Mare Kenter, Yentle van der Laan, Ida
Verduijn, Kyen Chiang San Lin, Kenan Sönmez,

betaald worden.
Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden
deze training vanuit het aanvullende pakket.
Informeer hiervoor bij uw verzekering. Minimaal
4 en maximaal 14 kinderen. Aanmelden kan via
tineke@ruimte-voor-ontwikkeling.nl

Verjaardagen

U

krijgt

Sara Bos, Tobia Maat, Ruben Terpstra, Loes van
der Ploeg, Graziana Kuijl, Maaike Dunnewold,
Romy van der Sloot, Niek van der Ploeg, Lesley
Kalter, Livia Wildemans, Jorick Lock, Christian
Schouten, Anna Hamaker, Sem Vogels, Dagmar
Wester, Frank Somerwil, Aimée Baggerman,
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Lise van den Berg, Sem Heidt, Chris Renckens,
Maheer Ahmad en Ali Taskir.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

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