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De beste wensen 

Maandag voor de kerstvakantie bleek 2020 een ander einde op school te krijgen dan waar we 

allemaal op hoopten. Omdat met ingang van woensdag 16 december alle scholen dicht gingen, 

moest het kerstfeest in allerijl van vrijdag naar dinsdag de 15e worden verplaatst. Gelukkig lukte het 

ons allen om die maandag snel te schakelen en kwamen de kinderen dinsdagmorgen mooi 

aangekleed voor het kerstontbijt en de kerstviering naar school. De foto’s en filmpjes hebben wel 

laten zien, dat we ondanks de aanpassingen een mooi kerstfeest konden vieren. Fijn dat dit voor de 

kinderen door kon gaan! 

Doordat de school morgen niet gewoon opengaat en de kinderen thuisonderwijs krijgen, zag de 

kerstvakantie er ook anders uit dan voorgaande jaren.  

In september/oktober hebben we de manier waarop wij ons thuisonderwijs in het voorjaar vorm 

hebben gegeven nog een keer tegen het licht gehouden en waar nodig verder uitgewerkt. Hierdoor 

lagen de plannen voor het thuisonderwijs kant en klaar en konden wij hiermee vanaf woensdag 16 

december direct aan de slag. De afspraken zijn voor alle leerkrachten duidelijk en u bent inmiddels 

ook op de hoogte over de manier waarop we het thuisonderwijs organiseren. 

2020 was een jaar waarin niet alleen van ons schoolteam, maar ook van u en de kinderen het 

uiterste werd gevraagd. In meerdere of mindere mate geldt voor ons allemaal dat we door Corona 

voor (gezondheids)problemen en uitdagingen stonden die vaak nieuw en zwaar voor ons waren. 

Door een grote inzet van het schoolteam hebben we vorm, inhoud en niveau kunnen blijven geven 

aan ons onderwijs voor de kinderen. Tijdens de maanden van de eerste lockdown deden we dat door 

thuisonderwijs te geven, en daarna door de kinderen twee dagen en later weer de hele week naar 

school te laten komen. Voor hun inzet ben ik de collega’s heel dankbaar! 

Dit hebben we alleen kunnen doen doordat niet alleen het schoolteam zich hiervoor heeft ingezet, 

maar ook omdat de ouders de kinderen (en daarmee indirect ons) enorm hebben ondersteund. En 

dat vaak in combinatie met werkzaamheden die de ouders thuis voor hun werk moesten uitvoeren. 

Een compliment waard en zeer waardevol! 

2021 heeft een spannende start gekregen. Er zijn vaccins die deze week aan de mensen toegediend 

zullen worden, maar er is ook een mutatie van het Corona-virus dat voor extra problemen zorgt. Wat 

dit voor ons onderwijs betekent, is nu nog niet te overzien. 

Maar we hopen dat we snel in rustiger vaarwater komen. 

We wensen u voor 2021 een heel goed en gelukkig 

nieuwjaar toe!  

We hopen elkaar weer in goede gezondheid te kunnen 

ontmoeten en in samenwerking met elkaar er voor de 

kinderen weer een goed (onderwijs)jaar van te maken.  
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Bankjes op het plein 

Een lang gekoesterde wens van de leerlingen (uit de leerlingenraad) is vandaag in vervulling gegaan. 

Op het plein zich twee fraaie boombanken geplaatst. Nu nog een einde aan de lockdown en droog en 

zonnig weer      . 
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Gevolgen schoolsluiting voor de afname van toetsen en 

onderzoeken 

Normaal gesproken worden in de maand januari de zgn. midden-toetsen van Cito afgenomen. Omdat 

de kinderen in ieder geval niet eerder dan maandag 18 januari weer naar school gaan, kunnen deze 

toetsen niet worden afgenomen. Datzelfde geldt voor het Derde Groepsonderzoek dat normaal 

begin januari in groep 3 wordt afgenomen. 

Als de scholen weer opengaan is er volgens Cito genoeg tijd om de toetsen binnen de normering af 

te nemen. Cito adviseert de afnames pas na 1 februari te starten, leerlingen hebben dan 1,5 week 

fysiek onderwijs gehad. 

Zodra meer bekend is over de afname van de Citotoetsen èn de afname van het Derde 

Groepsonderzoek zal ik u informeren hoe wij daarmee omgaan.  

 

 

Luchtkwaliteit in de lokalen 

Zoals u weet, heeft de school een nieuw aangebracht ventilatiesysteem dat in de herfstvakantie in 

werking is gezet. Daarmee voldoet de school aan de strenge normen die aan luchtkwaliteit worden 

gesteld. Een belangrijk gegeven onder de huidige omstandigheden. 

Voor de kerstvakantie zijn in alle lokalen koolstofdioxide (CO2)-

meters opgesteld. Deze meten continu de luchtkwaliteit die in 

PPM wordt uitgedrukt. De CO2 is een goede indicator voor de 

algehele luchtkwaliteit en wordt vooral beïnvloed door de 

kwaliteit van de ventilatie in een ruimte en door het gebruik van 

de ruimte. 

In de dagelijkse praktijk is een maximale concentratie van 800-1000 PPM wenselijk. Zodra deze 

waarde onder de 800 komt, brandt een groen lampje en is de luchtkwaliteit prima. Tussen de 800 en 

1200 PPM brandt het oranje en boven de 1200 brandt het rood. Dan is de luchtkwaliteit 

onvoldoende. 

Zodra de kinderen na deze lockdown weer op school komen, zullen we op een aantal dagen in alle 

lokalen op vaste momenten op de dag de luchtkwaliteit meten. Daarbij zullen ramen geopend, maar 

ook gesloten blijven. Op deze manier willen we erachter komen hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de 

luchtkwaliteit goed kan blijven of als dat nodig is kan worden verbeterd. 

De eerste bevindingen van voor de kerstvakantie zijn positief. In veel gevallen lukt het om onder de 

800 PPM te blijven. Verder heeft de kleur van het lampje een sturende werking. Zodra het op oranje 

springt, reageert de leerkracht hierop. En als deze het even niet opmerkt, geven de kinderen aan dat 

er een raam of deur open moet      . 

≈≈≈ 
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Van de Medezeggenschapsraad (MR) 

Beste ouders,  

Ook namens ons een gezond en gelukkig 2021! 

Wij hebben als ouders sinds kort een eigen mailadres MR.ouders.gantel@gmail.com. 

Zeker in deze roerige tijden, kunnen we ons voorstellen dat u vragen of ideeën heeft over 

schoolzaken. 

Vind u het prettig om deze met ons te bespreken, neem gerust contact op via dit mailadres. 

Wat doet de MR ook alweer? 

Wij vormen samen met 3 leerkrachten de MR. Maandelijks vergadert de MR met de directeur over 

het onderwijs, het beleid op school en algemene zaken over het reilen en zeilen op de 

Gantel. Afhankelijk van het onderwerp, hebben wij als MR advies- of instemmingsrecht. 

Ook goed om te weten: de MR is er voor het algemeen belang. Dit betekent dat wij niet vergaderen 

over individuele zaken. Deze kunt u rechtstreeks met de leerkracht of directeur bespreken. 

Wij vertegenwoordigen alle ouders van de Gantel. Heeft u vragen of suggesties om de school en het 

onderwijs nog leuker en beter te maken voor de kinderen, blijf er niet mee lopen, stuur ons een mail! 

Met vriendelijke groet,  

Chayriel, Raghenie en Mounir 

 
 

Naschools aanbod Halo Jobbing 

Omdat we goede ervaringen met Halo Jobbing hebben, is besloten om ook in 2021 van hun aanbod 

voor de naschoolse activiteiten gebruik te maken. Om dit te kunnen doen moet de lockdown 

natuurlijk voorbij zijn. Daarom informeer ik u nu alleen over de workshops die we gaan aanbieden. 

Over de start van de workshops en de manier waarop u uw kind(eren) hiervoor kunt aanmelden, 

informeer ik u later. 

De workshops voor de kinderen van de groepen 1-2 en 3-4 beginnen om 12.15 uur en eindigen 13.15 

uur. De kinderen eten hun boterhammetje daarvoor in de klas even op. De workshops voor de 

groepen 5-8 beginnen om 12.30 uur en eindigen om 13.30 uur. Ook zij eten voordat de workshops 

beginnen hun boterham in de klas op. 

mailto:MR.ouders.gantel@gmail.com
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We bieden de volgende 3 workshops aan: 

Cursus ‘Transformers@work’ voor de groepen 1-2  

Deze knutselclub is een club voor kinderen die met allerlei verschillende 

materialen en vaardigheden aan de slag gaan om van alles te bedenken en 

te maken. De kinderen gaan verven, tekenen, kleuren, mozaïeken en onder 

andere met papier-maché aan de slag. Wie maakt het mooiste Afrikaanse 

masker? Welke regels krijgt je eigen bordspel en hoe gaat het eruit zien? 

Een clubje kinderen met volop creativiteit in het maken en bedenken van 

allerlei leuke zaken. 

Cursus ‘Creëer en probeer’ voor de groepen 3 en 4  

Bewegen en bezig zijn met iets maken of bouwen wisselen elkaar bij deze 

cursus af. Met verschillende materialen zullen de kinderen de ene les een 

sportattribuut maken waar ze mee gaan sporten. De andere les zullen zij 

een bouwconstructie maken. Samenwerking is in deze cursus belangrijk. 

De kinderen maken ook kennis met techniek. 

Cursus ‘Safety First’ voor de groepen 7 en 8  

De nadruk in deze cursus ligt op het veilig voelen in de eigen omgeving en 

veiligheid voor anderen waarborgen. Verder kunt u nog denken aan weerbaarder 

maken, leren omgaan met agressie en geweld en het terugdringen van schelden, 

plagen of pesten.  

 

 

Afscheid en een nieuwe start 

Aan het eind van deze maand gaan we afscheid nemen van juf Marloes uit groep 5B. We vinden het 

erg jammer dat zij op een andere school gaat werken, maar gunnen haar natuurlijk ook het 

allerbeste in haar nieuwe huis in Wilnis waar zij in de kerstvakantie is gaan wonen en op de school 

waar zij gaat werken. Over haar afscheid worden de ouders van groep 5B nog geïnformeerd. 

We zijn blij dat we met juf Petra Verbrugge een goede vervangster voor juf Marloes hebben 

gevonden. Vandaag vliegt zij met haar vriend vanuit Aruba naar Nederland. Juf Petra heeft een 

aantal jaren in Aruba op een basisschool gewerkt en gaat haar werk als leerkracht vanaf 18 januari bij 

ons in groep 5B voortzetten.   

Zo geldt ‘afscheid en een nieuwe start’ zowel voor juf Marloes als voor juf Petra. We hopen dat juf 

Petra zich snel bij ons team thuis voelt en veel voor de kinderen kan betekenen. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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