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Wateringse Veldloop 

Ook dit jaar vindt de Wateringse Veldloop bij ons in de wijk plaats. Het lijkt ons leuk om hier 
weer met z’n allen aan mee te doen! De Wateringse Veldloop is op zondag 23 juni 2019. 

Er zijn weer twee afstanden, de 500m en de 2,5 km. De 500m is bedoeld voor de groepen 1 
t/m 3 en vanaf groep 4 wordt de 2,5 km gelopen. 

Deelname aan de loop is gratis als er via school wordt ingeschreven, dit kan t/m zondag 12 
mei. Opgeven kan via de website van deze link: 
https://www.degantel.nl/activiteiten/wateringseveld-loop/aanmelden-wateringse-veld-
loop.  

Op de dag zelf zullen we op een vaste plek verzamelen en daarna met z’n allen naar de start 
gaan. Er zal een aantal leerkrachten aanwezig zijn. Het is natuurlijk extra leuk als iedereen 
dan ook het Gantel t-shirt aan heeft! Het is wel de bedoeling dat de kinderen onder 
begeleiding van ouder/verzorgers deelnemen. Als school regelen we alleen de inschrijvingen 
en een stukje begeleiding op de dag zelf. 

Na de finish dient het kind door u te worden opgevangen. In de laatste week voor de loop 
zal er nog een laatste infobrief worden meegegeven aan de deelnemers. 

Ter voorbereiding op de Wateringse Veldloop zullen er na de meivakantie nog 
looptrainingen georganiseerd worden waar de kinderen zich voor op kunnen geven. 
Informatie hierover volgt nog. We hopen op een grote deelname!  

Namens de OR-commissie Wateringse Veldloop 

Sandra, Paul, Ottily en Melanie 

Sportdag groepen 3, 4 en 5 

Op woensdag 8 mei wordt bij voetbalvereniging KMD de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5 

georganiseerd. Mocht het slecht weer zijn, dan worden de kinderen gewoon op school verwacht. U 

krijgt via Social Schools bericht of de sportdag wel of niet doorgaat. Een week later, op woensdag 15 

mei, hebben we nog een uitwijkdatum. Meester Raymond heeft u hier gisteren per brief over 

geïnformeerd. 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.degantel.nl%2Factiviteiten%2Fwateringseveld-loop%2Faanmelden-wateringse-veld-loop&data=02%7C01%7C%7C910da9d5ccb24535d22108d6bf3e13d2%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C636906670681855126&sdata=jZGENFJmhzlRnAsX%2Fr56k5ropCH5UH9%2FhiH0a8lOWVA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.degantel.nl%2Factiviteiten%2Fwateringseveld-loop%2Faanmelden-wateringse-veld-loop&data=02%7C01%7C%7C910da9d5ccb24535d22108d6bf3e13d2%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C636906670681855126&sdata=jZGENFJmhzlRnAsX%2Fr56k5ropCH5UH9%2FhiH0a8lOWVA%3D&reserved=0
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Studiedag 24 mei 

Vrijdag 24 mei is de school in verband met een studiedag van het team gesloten en zijn de kinderen 

vrij. 

 

Hemelvaartvakantie 

Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag en zijn de kinderen vrij. Omdat vrijdag 31 mei ook een vrije 

dag is, worden de kinderen maandag 3 juni weer op school verwacht. 

 

 

 

 

Koningsspelen/sponsoractie KWF 

Vrijdag 12 april organiseerden wij tijdens de Koningsspelen een sponsorloop 

voor het KWF en hebben de kinderen met het rennen van zoveel mogelijk 

rondjes veel geld bij elkaar gebracht. Hoeveel precies weten we pas als het 

geld geteld is, maar gezien de bijdragen die al zijn binnengekomen belooft 

het een flink bedrag te worden. Kinderen die hun sponsorgeld nog moeten 

inleveren kunnen dat tot en met woensdag doen. Dan gaan we het 

sponsorgeld tellen en de opbrengst aan het team van Nico van der Sloot 

overhandigen. Via Social Schools houden wij u op de hoogte. 

 

 

 

Meer bloeiende planten op het schoolplein 

Vanuit de leerlingenraad is aangegeven dat de leerlingen meer bloeiende planten op het schoolplein 

willen zien. In verband hiermee is voor de meivakantie met de hovenier bekeken welke struiken 

kunnen worden vervangen door bloeiende exemplaren. Gezien het bericht over het aantal vlinders 

dat steeds minder wordt, komen er nieuwe struiken die niet alleen mooi bloeien maar ook vlinders 

aantrekken.  
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Schoolreisinformatie en -betaling 

Op maandag 1 juli gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Ruim voor de meivakantie zijn de schoolreis 

brieven meegegaan met aan u het verzoek om het schoolreisbedrag van €27,60 vóór 1 mei 2019 te 

betalen. Deze week wordt gecontroleerd of alle betalingen binnen zijn. 

 

 

Nieuwe keuken en vloerbedekking 

Zoals u via Social Schools al hebt kunnen lezen, is er in de meivakantie een prachtige keuken 

geplaatst. Ook zijn de muren en vloer van de keuken vervangen en is de keukenapparatuur 

vervangen. Een hele verbetering! 

In de zomervakantie zal de vloerbedekking van de lokalen, gang, kantoorruimtes, personeelskamer 

en kleedkamers ook worden vervangen zodat de school zeker daarna door een ringetje is te halen. 

 

 

Ooievaarspas 

Willen de ouders die een ooievaarspas hebben deze bij juf Cynthia laten scannen (als zij dat nog niet 

hebben gedaan). De schoolreiskosten voor kinderen die een ooievaarspas hebben worden namelijk 

vanuit de ooievaarspas betaald. 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 


