
Met plezier naar school!
Informatiegids voor nieuwe leerlingen
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Beste ouders/verzorgers,

Wat fijn dat u voor onze school gekozen heeft! De leerkrachten van Basisschool 

De Gantel kijken uit naar de komst van uw kind. In dit informatieboekje vindt u 

allerlei praktische informatie over onze school. Na het lezen ervan bent u goed 

voorbereid en kan uw kind een prettige start maken op De Gantel. Wij hopen 

dat u en uw kind zich snel bij ons thuis voelen!

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw 

vragen graag!

Adres

Basisschool De Gantel  

Laan van Wateringse Veld 925

2548 BR Den Haag

T 070 396 72 22

gantel@scoh.nl
www.degantel.nl 
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ontwikkeling. Wilt u het toch regelmatig thuis houden, bespreekt u dat  

dan met de leerkracht. Vanaf 5 jaar is schoolverzuim alleen bij uitzondering 

mogelijk. Hiervoor vult u bij de administratie een verlofformulier in.

Ziekte
Is uw kind ziek, geef dit dan voor schooltijd door via de ouderapp of  

telefonisch T 070 396 72 22. Als uw kind naar de dokter of tandarts moet,  

wilt u dit dan vooraf bij de leerkracht melden? 

Schooltijden

De groepen 1 tot en met 4 gaan naar school van 8.30 tot 11.45 uur en van 

13.00 tot 15.00 uur. Op woensdag is er school van 8.30 tot 12.15 uur. Vanaf 

groep 5 gaan de ochtendlessen een kwartier langer door.

Halen en brengen
De deuren gaan open om 8.20 uur en om 12.55 uur. U kunt uw kind naar de 

klas brengen voor de leerkracht begint met het programma. Bij het uitgaan 

van de school haalt u uw kind in het klaslokaal op. Vanaf groep 4 wachten 

ouders op het plein tot de kinderen naar buiten komen. 

We vragen ouders om hun kinderen zoveel mogelijk lopend naar school te 

brengen. Op deze manier proberen we het drukke autoverkeer rondom de 

school te verminderen en krijgen kinderen voldoende lichaamsbeweging. 

Kinderen die ver van school wonen, kunnen ook op de fiets komen. Op het 

schoolplein is plek voor een beperkt aantal fietsen. Als u toch met de auto 

komt, parkeert u deze dan in een parkeervak. Dit kan in de straten in de  

omgeving van de school. 

Aanmelden
U kunt uw kind bij ons aanmelden als het 3 jaar oud is. Hiervoor maakt u een 

afspraak met directeur Herman van Reine. Helaas hebben we niet voor alle 

kinderen plek. Informatie hierover krijgt u bij de aanmelding.

Wennen op school
Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leer-

kracht contact met u op voor het maken van een afspraak om te komen wen-

nen. In verband met de sint- en kerstvieringen kunnen kinderen in december 

niet komen wennen. Kinderen die vlak na de zomervakantie of kerstvakantie 

4 jaar worden komen meestal niet wennen en beginnen meteen.

Eerste schooldag
De eerste wenochtend voelt voor uw kind als de eerste echte schooldag! Dat 

is vaak een beetje spannend. Kom gezellig met uw zoon of dochter de klas in, 

maar maak het afscheid niet te lang. Dat is makkelijker voor uw kind. Als uw 

kind 4 jaar wordt gaat het hele dagen naar school. Deze verjaardag vieren we 

niet op school.

Intakegesprek
Als uw zoon of dochter ongeveer vier tot zes weken naar school is gegaan 

nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek. We willen graag horen hoe u en 

uw kind de eerste weken van de basisschool hebben ervaren. We noemen dit 

het intakegesprek.

Leerplicht
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Volgens de wet geldt dat nog niet voor 

4-jarigen. Wij vinden het echter belangrijk dat uw kind als het 4 jaar is zo snel 

mogelijk regelmatig naar school komt. Dat geeft structuur en bevordert de 
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Trakteren
Vanaf de vijfde verjaardag vieren we dit graag op school! De jarige mag op 

de stoel staan en we zingen verjaardagsliedjes. Daarna mag uw kind trakte-

ren. We hebben een voorkeur voor iets gezonds. Het mag ook snoepgoed zijn, 

maar wilt u de traktatie dan niet te groot maken? De jarige gaat met twee 

vriendjes de klassen rond. De andere kleuterklassen, de conciërge, de admini- 

stratie en de directeur krijgen een bezoekje. Verjaardagen vieren we meestal 

rond 10 uur. Wilt u erbij zijn om foto’s te maken? Spreek dit dan van tevoren 

met de leerkracht af.

Buitenschoolse opvang
Stichting 2Samen verzorgt de buitenschoolse opvang in het gebouw naast  

De Gantel. Aanmelden via www.2samen.nl. Elders in de wijk zijn andere 

bso-locaties. Meer informatie hierover vindt u in onze schoolgids.

Contactgegevens
Een keer per jaar vragen we u om uw contactgegevens te controleren.  

Als er tussentijds wijzigingen zijn, wilt u die dan meteen aan de leerkracht 

doorgeven?

Informatie over onze school
Wij informeren u zo goed mogelijk over alles wat er op school gebeurt. Dat 

doen we via:

• Onze schoolkalender. Deze ontvangt u aan het begin van het schooljaar. 

In de kalender staan alle belangrijke data zoals vakanties, vrije dagen en 

uitstapjes. U kunt de kalender thuis een mooi plekje geven.

• Het Gantelnieuws. Elke laatste vrijdag van de maand ontvangt u per 

mail het Gantelnieuws, de nieuwsbrief met informatie over activiteiten en 

ontwikkelingen op onze school.

Ochtendpauze  
Halverwege de ochtend eten en drinken we iets in de kring. Wilt u voor een 

gezond tussendoortje zorgen? Denkt u hierbij aan fruit, rauwkost, een boter-

ham of crackers. We vragen u om geen snoep mee te geven.

Overblijven
Kinderen kunnen tussen de middag naar huis om te lunchen, maar ze kunnen 

ook op school eten. Onder leiding van een overblijfouder spelen de kleuters 

eerst een half uur op het schoolplein. Daarna eten ze binnen hun zelf meege-

brachte lunch op. Als u wilt dat uw kind overblijft, vult u bij de administratie 

een contract in. Dit kan voor een tot vier dagen per week. Per dag kost dit 70 

euro per schooljaar. Het overblijfreglement met alle informatie vindt u hier.

Schoolmelk
U kunt voor in de ochtendpauze en/of bij het overblijven schoolmelk bestel-

len. Dit kan via www.schoolmelk.nl. De code van onze school is 328830.

http://www.2samen.nl
https://digitaalpubliceren.com/degantel/
https://www.degantel.nl/schoolzaken/overblijf/overblijfreglement
http://www.schoolmelk.nl
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Ouderhulp  
We vinden het fijn als u ons af en toe wilt helpen. Dit kan zijn bij een activiteit 

in de klas, bij een uitstapje of een festiviteit. Hiervoor benaderen we u via onze 

ouderapp. Behalve dat u hiermee bepaalde activiteiten mogelijk maakt, is het 

voor uw kind ook leuk als papa of mama komt helpen. 

Festiviteiten en uitstapjes
Door het jaar heen zijn er op school allerlei gezellige feesten zoals het Sinter-

klaasfeest, de kerst- en paasviering, sportdag en juffendag. We informeren u 

hier via onze ouderapp bijtijds over. Als verrijking van het onderwijsaanbod 

maken we uitstapjes. We bezoeken af en toe de kinderboerderij of het park. 

Aan het eind van elk schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. Verzoeken 

om begeleiding bij festiviteiten en uitstapjes ontvangt u van ons via onze 

ouderapp.

Ouderbijdrage
Om de festiviteiten en schoolreis te kunnen bekostigen vragen we ouders om 

een bijdrage. Dit bedrag is tevens bestemd voor feesten zoals Sinterklaas en 

Kerstmis. De ouderbijdrage bedraagt 42 euro per kind per jaar. U ontvangt 

hiervoor een factuur van de ouderraad.

Gymnastiek  

De kinderen in groep 1/2 gymmen twee keer per week in het speellokaal. Wilt 

u uw kind een tasje met gymkleding en gymschoenen met klittenband mee-

geven? Dit kan een korte broek met shirt of een gympakje zijn. 

• Onze ouderapp. Via onze ouderapp van ‘Social Schools’ informeren we u 

wekelijks over schoolzaken en over wat er in de klas aan de orde komt. 

Als uw kind op onze school begint, ontvangt u per e-mail een link met een 

bijbehorende code. 

• Onze website www.degantel.nl.

Informatie over ons onderwijs

In de tweede schoolweek van elk schooljaar houden we per klas een informatie- 

avond. U kunt kennismaken met de leerkracht en de andere ouders. De leer-

kracht geeft informatie over het onderwijs in het komende jaar en de methodes 

die we daarbij gebruiken. Ook is er volop de gelegenheid om vragen te stellen. 

Informatie over het onderwijs per groep vindt u ook in onze schoolgids.

Contact ouders en school
Om ervoor te zorgen dat uw kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt, is het 

belangrijk dat leerkracht en ouders goed contact hebben met elkaar. Als ou-

ders weten hoe het met het kind op school gaat en de leerkracht weet wat er 

thuis speelt, bevordert dit het welbevinden van uw kind. U kunt altijd terecht 

bij de leerkracht. Wilt u voor of na schooltijd een afspraak maken? 

Toetsing en oudergesprekken
Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij met behulp van diverse obser-

vaties en toetsen. In groep 2 nemen we twee Citotoetsen af bij uw kind: taal 

voor kleuters en Rekenen voor peuters en kleuters. Groep 2 maakt de toetsen 

in januari en juni. Uit de toetsen kan blijken dat uw kind ergens meer hulp 

bij nodig heeft of snel vordert. Tijdens oudergesprekken in februari en juni 

bespreken we de resultaten met u. 

http://www.degantel.nl
https://digitaalpubliceren.com/degantel/
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Luizencontrole  
In de eerste week na elke vakantie controleren wij de kinderen op luizen. 

Dit wordt gedaan door de luizenouders, die zich hiervoor aanmelden bij de 

leerkracht. Met behulp van deze controles voorkomen we grotere uitbraken. 

Als uw kind luizen heeft, nemen we meteen contact met u op. Ontdekt u zelf 

neten of luizen bij uw kind, wilt u dat dan direct op school melden?

Schooltelevisie  

In de klas kijken we samen naar Schooltelevisie op ons smartboard. De uit-

zendingen van Koekeloere zijn speciaal bestemd voor kleuters en behandelen 

uiteenlopende thema’s.

Speelgoed  
Kinderen vinden het vaak erg leuk om speelgoed van thuis mee naar school 

te nemen. Er zit echter ook een keerzijde aan. Speelgoed kan op school kapot 

gaan of kwijt raken. Daarom hebben wij afgesproken dat speelgoed thuis 

blijft. Er is op school genoeg materiaal om mee te spelen. 

Verloren en gevonden voorwerpen
Kinderen raken wel eens spullen kwijt op school. Om dit te voorkomen kunt 

u de naam van uw kind zetten op de broodtrommel en beker, in de tas, de 

gymkleding en in de jas. Wanten kunt u met een koord vastmaken aan de jas. 

Raakt er toch iets kwijt, vraagt u dan aan de conciërge of het gevonden is.

Zelfstandig omkleden
We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren zijn en zelfredzaam 

zijn bij het omkleden. Bij het naar buiten gaan trekken ze zelf hun jas aan.  

Ook bij het gymmen kleden ze zich zelf om. Wilt u hen daarom makkelijke 

kleding aan laten trekken op de dag waarop gegymd wordt? 

Zindelijkheid
We verwachten dat kinderen overdag zindelijk zijn als ze voor het eerst naar 

school gaan. Ook rekenen we erop dat uw kind zelfstandig naar het toilet 

kan. Lukt dit niet door een aantoonbaar medisch probleem, neemt u dan con-

tact met ons op. Af en toe een ongelukje kan voorkomen. Hangt u daarvoor 

een tasje met schone kleding aan de kapstok?
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