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Groepen 1-2
Gezien het aantal kleuters dat in augustus onze
school bezoekt en het grote aantal kleuters dat
al staat ingeschreven om daar in de loop van het

Groepsindeling volgend schooljaar
Nu binnen ons team de groepsverdeling voor het

jaar bij te komen, starten we weer met vijf
kleutergroepen.

schooljaar 2019/2020 definitief is, kan deze aan
u worden bekendgemaakt.

De groepsverdeling voor de groepen 1-2 is als
volgt:

Na 21 jaar bij ons gewerkt te hebben, gaat juf

1-2a

Juffrouw Lisette Havekes (wo,do,vr)

Noor ons verlaten om op De Waterlelie te gaan
werken. We zijn dankbaar voor alles wat zij voor
de kinderen en collega’s heeft gedaan en zullen

1-2b

juffrouw Anne Moerman (hele week)

1-2c

juffrouw Yvon van der Vlist (ma,di,wo *1)
juffrouw Evelijn Warning (do,vr)

haar zeker missen. We wensen juf Noor op De
Waterlelie veel werkplezier toe!

1-2d

juffrouw Lisette Ernst (hele week)

1-2e

juffrouw Arina van Hove (ma,di,wo,do)
juffrouw Helga Pengel (vr)

Door het vertrek van juf Noor ontstond er een
vacature voor een hele week. De maandag,

juffrouw Marieke Onings (ma,di)

*1) Om de week heeft juf Yvonne een vrije woensdag en
wordt zij door juf Marieke uit groep 1-2a vervangen

dinsdag en woensdag hiervan worden ingevuld
door juf Henriëtte de Jong die het volgend
schooljaar op de maandag, dinsdag en woensdag
in groep 5B komt werken. Voor de donderdag en

Groepen 3

vrijdag hebben we in deze groep nog een

De groepsverdeling voor de groepen 3 is als

vacature waarvan ik hoop dat die voor de

volgt:

zomervakantie vervuld gaat worden. Zodra dit

3a

juffrouw Anu Patandin (hele week)

bekend is informeer ik de ouders van deze

3b

juffrouw Evelijn Warning (ma, di, wo *1)

groep.

juffrouw Marlene v Tricht *1) (wo *1,do, vr)

Donderdag a.s. komt juf Henriëtte een dagje
meelopen en met de kinderen van groep 4B

*1) In groep 3b werken juf Evelijn en juf Marlene

kennismaken. We wensen juf Henriëtte een

wisselend op de woensdagen.

goede start toe en hopen dat zij zich snel bij ons
thuis voelt.

In verband met de aangepaste wet op de privacy
en de tien-minutengesprekken die maandag en

woensdag a.s. nog met de ouders van de

Groepen 6

groepen 1-2 gevoerd gaan worden, krijgen de

De groepsverdeling voor de groepen 6 is als

ouders

volgt:

van

de

nieuwe

groepen

3

op

donderdagmorgen via Social Schools te horen in

6a

Juffrouw Marjan van Rossenberg

(hele

week)

welke groep 3 hun kind is geplaatst.
6b

juffrouw Petra Demper (ma, di)
juffrouw Marieke van Koeveringe (wo, do,
vr)

Groepen 4
De groepsverdeling voor de groepen 4 is als
volgt:
4a

juffrouw Sandra Ruigrok (ma,di,wo)
Juffrouw Jessica Hülters (do,vr)

4b

juffrouw Marloes Mark (hele week)

Juffrouw Jessica heeft dit schooljaar bij juf

Groepen 7
De groepsverdeling voor de groepen 7 is als
volgt:
7a

juffrouw Kim vd Berg (ma, di wo, do)
juffrouw Petra Demper (vr)

7b

juffrouw Michelle Leijnse (ma, di, wo)
Juffrouw Jolanda vd Konijnenburg (do,

Marloes haar LIO-stage gelopen en is daarmee

vr)

voor ons geen onbekende. Verderop in dit
overzicht kunt u lezen dat juf Jessica op de
maandag en dinsdag ook voor groep 8A staat.
Wij wensen juf Jessica op deze plaats alvast een

Groepen 8

goede start toe en hopen dat zij zich snel thuis

De groepsverdeling voor de groepen 8 is als

voelt op De Gantel.

volgt:
8a

juffrouw Jessica Hülters (ma, di)
juffrouw Joke van der Veen (wo, do, vr)

Groepen 5

8b

juffrouw Sabine Dolk (hele week)

De groepsverdeling voor de groepen 5 is als
volgt:
5a

juffrouw Linda van der Kleij (hele week)

Ondersteuning

5b

juffrouw Henriëtte de Jong (ma,di,wo)

De interne begeleiding wordt verzorgd door

vacature (do,vr)

juffrouw Nelly Vos voor de groepen 1 t/m 3 en
door juffrouw Rita van Venetië voor de groepen
4 t/m 8 (ma, di, wo en do).
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Juf Nelly werkt drie dagen (ma, di en do), waarvan

Meester Stephan is nu nog gymleerkracht op De

2

IB-

Springplank in Den Haag. Wij wensen meester

werkzaamheden en één dag voor het geven van

Stephan op deze plaats alvast een goede start

RT .

toe en hopen dat hij zich snel thuis voelt op De

dagen

zij

beschikbaar

is

voor

Gantel.
Juffrouw Jolanda van de Konijnenburg geeft op

U wordt in het eerste Gantelnieuws van het

woensdagmorgen les aan de LINK-groepen.

nieuwe

Juf Helga houdt zich het volgend schooljaar op

gymnastieklessen

de maandag, dinsdag en donderdag bezig met

geïnformeerd.

schooljaar

nader

en

het

over

de

gymrooster

het vervangen van leerkrachten die ambulante
dagen hebben, met het begeleiden van groepjes
leerlingen en het vervangen van leerkrachten die
toetsen moeten afnemen of besprekingen in de

Overig personeel

school moeten bijwonen. Omdat het erg lastig is

Het volgend schooljaar werkt Cynthia Treebusch

om vervanging bij afwezigheid van een

als administratief medewerkster van 08.00-

leerkracht te vinden, is het ook fijn dat juf Helga

14.30 uur op De Gantel en op woensdagmorgen

leerkrachten uit de groepen 1-5 kan vervangen

tot 12.00 uur.

als zij afwezig zijn.

Ruud Bakker is ook het volgend schooljaar als
conciërge op de school werkzaam. Hij werkt alle

Juf Joke van Hove werkt ook het volgend

dagen van de week.

schooljaar weer als onderwijsassistent voor de

Herman van Reine is de directeur van de school

groepen 1-3; juf Moniek van Offeren is

en Raymond Mulder is de adjunct-directeur.

onderwijsassistent voor de groepen 4-8.
≈≈≈

Laatste week groep 8
In

de

week

van

15

juli

vinden

de

afscheidsavonden van de groepen 8 plaats. Op
Gymnastieklessen

maandag en dinsdag zijn de kinderen nog op

Meester Raymond Mulder geeft op dinsdag

school om naar elkaars uitvoeringen te bekijken

gymnastiekles; onze nieuwe gymdocent meester

en de laatste voorbereidingen te treffen. Op

Stephan van der Kramer geeft op maandag,

woensdag, donderdag en vrijdag zijn de

donderdag en vrijdag gymles aan de groepen 3

kinderen van de groepen 8 vrij. Ze mogen op

t/m 8.

woensdag vanaf 10.00 uur wel naar school
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komen om te helpen met opruimen en afscheid
te nemen.

Op Talentenjacht met de
VakantiePas!
Het is bijna zomervakantie, dus de VakantiePas
is weer uitgedeeld in de klas. Hét paspoort voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar, boordevol

Uitzwaaien!

activiteiten met korting. De VakantiePas is goed

Net als afgelopen schooljaar willen we de

voor € 300,- aan korting en bevat meer dan 80

kinderen vrijdagmorgen 19 juli aan het eind van

(zomer)activiteiten in en om de stad.

de ochtend feestelijk uitzwaaien! Om dit in één

Met het thema ‘Talentenjacht’ kunnen kinderen

keer goed te doen begint die ochtend voor alle

hun (verborgen) talenten ontdekken. Is het

groepen (dus ook voor de groepen 5-7) de

muziek, sport, koken, dans of wetenschap?

zomervakantie om 11.45 uur.

Verder is er het vertrouwde aanbod van onder
meer musea, workshops, zwembaden,
pretparken en een gratis ijsje of pannenkoek.
Als de kinderen 5 activiteiten hebben gedaan,
kunnen ze in de bibliotheek een Vakantiepas
Medaille ophalen.

Wenmiddag
Vrijdagmiddag 12 juli maken de kinderen kennis
met

de

leerkracht

van

het

volgend

schooljaar. De kinderen van de nieuwe groep 5B
worden dan door juf Noor opgevangen.

Naast de kortingen en zelfs gratis activiteiten,
zijn er ook flinke prijzen te verdienen. De
hoofdprijs is een (slaap)weekend Duinrell en
het Tikibad voor 4 personen. Alle activiteiten
staan vanaf 8 juli ook op www.vakantiepas.nl.
Daar vindt u ook alles over eventuele
wijzigingen, prijsvragen én extra activiteiten die
niet in de ‘papieren’ VakantiePas staan.

-4-

Ouders, bedankt!
Ook dit schooljaar hebben wij als schoolteam
weer veel steun ontvangen van ouders die ons
op allerlei manieren hebben geholpen.
Daarbij denk ik aan de ouders uit de
medezeggenschapsraad (MR) met wie we
allerlei zaken hebben besproken en waarmee we
op prettige èn constructieve wijze hebben
samengewerkt.
Ook dit schooljaar heeft de Ouderraad weer
ongelooflijk veel werk verzet voor onze school.
Wij

willen

jullie

daarvoor

heel

hartelijk

bedanken.
Zonder de hulp van de Ouderraad was het niet
zo leuk, gezellig en bijzonder geweest op De
Gantel.
Het was ook fijn dat we dit jaar op veel ouders
buiten de MR en OR een beroep mochten doen.
Als team zijn we dankbaar op zoveel ouders te
kunnen rekenen. We hopen dat volgend jaar ook
weer te mogen doen.

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