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Mooie cito-score 

Vorige week stonden de resultaten van de Cito-Eindtoets op 

de portal met een mooi gemiddelde van 539,4 behorende bij 

een Havoniveau. Een resultaat waar we na 2 coronajaren met 

elkaar trots op mogen zijn. Hieronder het bijbehorende 

schoolrapport.  

 

 

Vorige week woensdag kregen de kinderen van de groepen 8 de uitslag van hun Cito Eindtoets mee 

naar huis. Ook omdat de resultaten zo goed waren, werden alle kinderen op het plein op een lekker 

ijsje getrakteerd. Zie de foto hierboven. 



 
                                          Nummer 10  |  31 mei 2022 

    2 

Afscheid juf Marjan 

Na bijna 4 jaar bij ons gewerkt te hebben, gaat juf Marjan ons verlaten. Met ingang van morgen 

werkt zij in Noordwijk op een school waar zij aan Oekraïense kinderen gaat  lesgeven. Vandaag 

hadden de leerlingen van juf Marjan een laatste gezellige dag met haar die ondanks het afscheid ook 

feestelijk was. Na schooltijd hebben we als team juf Marjan met cadeautjes, bloemen en een borrel 

in het zonnetje gezet en haar bedankt voor alles wat zij voor de school heeft gedaan.  

 

7 juni thema-avond voor ouders 

Dinsdagavond 7 juni bent u om 19.30 uur in de gymzaal van de school van harte welkom om de 

thema-avond over ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’ bij te wonen. Deze avond wordt verzorgd door 

de organisatie Social Media Wijs en is door de Ouderraad georganiseerd. Omdat er nog plaatsen over 

zijn, kunt u zich nog opgeven. Mis deze kans niet! Hopelijk tot dinsdagavond 7 juni. 

 

Afval, goed geregeld 

Om de bewustwording van onze leerlingen te vergroten lopen we in samenspraak met de OR en MR 

al langer rond met plannen om plastic te scheiden van het overige afval. In principe willen we dit wel, 

maar vinden we het ook lastig om het te regelen. Ook kost het vaak extra geld. Met het aanbod van 

de Stichting Afvalfonds Verpakkingen kan daar verandering in komen. Met ingang van 1 januari 2023 

bieden zij een nieuw kosteloos inzamelsysteem aan om plastic verpakkingen en pakjes drinken te 

scheiden. Met ‘Afval Goed Geregeld’ wil het Afvalfonds stimuleren dat we met z’n allen nog meer 

gaan recyclen, ook op school. Het gaat om het scheiden van plastic verpakkingen en drankenkartons. 

Een initiatief waar we wel belangstelling voor hebben. Stephan heeft deze week in overleg met mij 

De Gantel aangemeld. Begint oktober krijgen we informatie of we aan het project kunnen 

deelnemen en ontvangen we verdere informatie. Als alles goed gaat wordt vanaf 1 januari 2023 het 

gescheiden afval opgehaald. 
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Schoolspullenpas voor kinderen van 4 t/m 17 jaar 

Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan 

ontvangt u per post een aanvraagformulier om de Schoolspullenpas aan te vragen. Aanvragen kan 

voor elk kind van het gezin. 

Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school kopen: pennen, potloden, 

gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor school.  

De waarde van de pas is €50 voor kinderen op de basisschool, €250 voor brugklassers en €150 voor 

leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs en het mbo. 

Hoe gaat de aanvraag? 

Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de gegevens, dan kunt u het formulier terugsturen 

in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 

U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag! De aanvraag wordt dan 

snel behandeld. https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas. 

Eind mei verstuurt Leergeld Den Haag het aanvraagformulier. Bel 

ons op of mail ons als u 15 juni nog geen aanvraagformulier hebt 

ontvangen. 

T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-vrij 09.00-12.30 uur) 

Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl  

 

Kwaliteit overblijf/Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Ondanks de lichte verbetering die wij in het functioneren van de medewerkers van Halo Jobbing 

zagen, hebben we na zes jaar samenwerking besloten om deze in het nieuwe schooljaar niet voort te 

zetten. We bleven tegen problemen oplopen die de kwaliteit niet ten goede kwamen en hebben 

deze in een afsluitende evaluatie met de leiding van Halo Jobbing gedeeld. Omdat er geen uitzicht 

was op de door ons gewenste verbetering, werken de medewerkers van Halo Jobbing nog tot de 

zomervakantie bij ons en daarna niet meer. 

In hun plaats zal de organisatie 3SSport de kinderen tijdens de 

TSO gaan begeleiden. 3SSport zet zich in om zoveel mogelijk 

kinderen in beweging te brengen. Dat doen zij vooral in 

Rotterdam en omstreken en vanaf het volgend schooljaar ook 

op De Gantel. 3SSport komt met 5 medewerkers waarvan 4 de 

sport- en spelactiviteiten met de kinderen verzorgen en één 

medewerker zorgt voor de coördinatie en communicatie met de overblijfmoeders en de school en 

mede zorg zal dragen voor de kwaliteit. De overblijfkosten blijven voor het nieuwe schooljaar gelijk 

aan die van dit schooljaar. 

Afgelopen maandag is Iris Rotteveel van 3SSport tijdens het overblijven meegelopen, heeft zij met 

ons en de kinderen kennisgemaakt en hebben wij met haar de eerste afspraken gemaakt. 

https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas
mailto:schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl
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We gaan ervan uit dat deze verandering tot de gewenste verbetering zal leiden en houden u ervan 

op de hoogte. 

 

Overblijf schooljaar 2022-2023 

Wilt u, indien mogelijk, de wijzigingen voor de overblijf voor het nieuwe schooljaar voor de 

zomervakantie doorgeven aan juf Cynthia. Als u geen wijzigingen doorgeeft gaan we voor het nieuwe 

schooljaar uit van de dagen waarop uw kind dit schooljaar gebruik maakt van de overblijf. 

 

Schoolfotograaf kleutergroepen  

Vrijdag 24 juni komt schoolfotograaf Leon Veefkind voor het maken van 

individuele en groepsfoto's van de groepen 1-2. De kinderen gaan op deze 

dag niet op de foto met broers of zussen die in de hogere groepen zitten; 

deze foto’s zijn aan het begin van het schooljaar al gemaakt. 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 met studiedagen 

Hierbij ontvangt u alvast het vakantierooster met de studiedagen voor het volgende 

schooljaar. Het kan zijn dat er in de studiedagen nog een wijziging komt, maar dan laat ik u 

dat weten. 

Prinsjesdag:   dinsdag 20 september 2022 
Herfstvakantie:  maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 
Kerstvakantie:   maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie:  maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023 
Goede Vrijdag:   7 april 2023 
Tweede Paasdag:  maandag 10 april 2023 
Meivakantie:   maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 
Hemelvaartvakantie:  donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag:  maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie:  maandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023 

De studiedagen zijn voorlopig gepland op maandag 19 september 2022 en maandag 9 januari 2023. 

Vrije middagen vallen op maandag 5 december 2022, vrijdag 23 december 2022 en vrijdag 7 juli 
2023. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9xYG-hK3bAhWR-6QKHWuCCywQjRx6BAgBEAU&url=https://www.daltontjalklelystad.nl/2015/08/28/schoolfotograaf/&psig=AOvVaw1vSP9vK01Jbem8eh4eBXGW&ust=1527755917075084
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Aub afmelden via Social Schools 

Wilt u als dat nodig is uw kind(eren) ’s ochtends via Social Schools afmelden? Omdat we bij de 

ingangen staan zijn we een kwartier voor  schooltijd telefonisch slecht bereikbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 


