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Welkom 

Dit eerste Gantelnieuws start ik met een 

hartelijke groet aan allen die deze nieuwsbrief 

lezen. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt 

gehad en de kinderen weer enthousiast zijn om 

te beginnen.  

Een speciaal welkom aan onze nieuwe gym 

meester Michael Oldenburg. Michael, we 

wensen je tijdens de gymlessen veel plezier toe 

met de kinderen en hopen dat je je snel bij ons 

thuis voelt! 

Medewerkers van ‘Mallory Schoonmaak-

diensten’ hebben de school weer goed 

schoongemaakt en het team heeft alle 

voorbereidingen getroffen voor een goede 

start. We zijn dus klaar om de kinderen en u te 

ontvangen.  

De papieren versie van de schoolgids wordt 

alleen nog aan nieuwe ouders uitgereikt. De 

overige ouders kunnen de schoolgids 2014 –

2015 van de website van De Gantel 

downloaden. 

Deze week ontvangt u via de kinderen een fraai 

verzorgde jaarkalender.  

 

 

Gymrooster 2014-2015 

Als bijlage bij dit Gantelnieuws treft u het 

gymrooster voor het schooljaar 2014-2015 aan.  

Douchen na de gymles 

Het is de bedoeling dat elke leerling van groep 3 

t/m 8 na de gymles verplicht onder de douche 

gaat. Vrijstelling van het verplicht douchen 

wordt alleen verleend als daarvoor een geldige 

reden is. Het kind moet dan een briefje van de 

ouders of van de huisarts kunnen tonen. 

Verder geldt: uw kind moet een handdoek (en 

eventueel badslippers) bij zich hebben; er 

wordt niet langer gedoucht dan enkele minuten 

(geen doucheschuim); afdrogen gebeurt in de 

doucheruimte (de handdoek kan aan een 

speciaal daarvoor aangebrachte haak worden 

opgehangen). Het douchen gaat in vanaf 

dinsdag 2 september. 

 

 

 

Informatieavonden 

Op de informatieavonden ontvangen wij u 

graag om u het een en ander te vertellen over 

de gang van zaken op ‘de Gantel’ in het alge-

meen en die in de eigen groep in het bijzonder.  

Tijdens de informatieavonden bent u allemaal 

van harte welkom. We rekenen erop dat u het 

belang van deze avond inziet! 

 

De data en tijden van de avonden zijn als volgt: 

Maandagavond 8 september: 

19.00 uur: de groepen 3-4 

20.00 uur: de groepen 1-2 
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Dinsdagavond 9 september: 

19.00 uur: de groepen 7-8 

20.00 uur: de groepen 5-6 

 

 

Margedag 

Vrijdag 12 september zijn de groepen 1 t/m 4 in 

verband met een marge dag vrij. 

 

 

Studiedag 

Zoals u in de schoolgids en op de jaarkalender 

kunt lezen, zijn de kinderen op maandag 15 

september vrij in verband met een studiedag 

van het schoolteam. De dinsdag daarop is het 

Prinsjesdag en zijn alle groepen ook vrij. 

 

 

Sportdag groep 1-2 

Op donderdag 18 september houden de 

groepen 1-2 hun sport- en spelletjes dag op het 

terrein van HKV/Ons Eibernest. U wordt 

hierover per brief nog nader geïnformeerd. 

 

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 22 september a.s. komt de 

schoolfotograaf. U krijgt hier nog nader bericht 

over. 

≈≈≈ 

Overblijfleidsters gezocht 

Voor zowel de Waterlelie als De Mijlpaal zijn wij 

met ingang van 1 september dringend op zoek 

naar enkele overblijfleidsters.  

Om het begeleiden van het overblijven voor 

ouders van onze leerlingen aantrekkelijker te 

maken, geldt dat het overblijven kosteloos is 

voor kinderen waarvan de ouders het 

overblijven begeleiden. 

Mocht u interesse hebben wilt u dan contact 

opnemen met de administratie. 

≈≈≈ 

 

Overblijfbetaling/-opgave 

Ouders die hun kinderen hebben opgegeven 

voor het overblijven, ontvangen binnenkort het 

verzoek de overblijfkosten te betalen.  

Voor de zomervakantie hebben de meeste 

ouders van overblijvende kinderen het 

overblijfcontract op school ingeleverd. Van een 

aantal ouders waarvan we weten dat de 

kinderen overblijven, hebben we het contract 

nog niet ontvangen. Deze ouders hebben tot 

vrijdag 5 september de tijd om het 

overblijfcontract ingevuld bij juffrouw Monique 

in te leveren. Daarna gaan we ervan uit dat 

deze kinderen niet op school overblijven. 
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Uitreiken van groepsgegevens 

Op verzoek van ouders worden donderdag 11 

september aan de leerlingen groepsoverzichten 

meegegeven met daarop de namen, adressen, 

telefoonnummers en geboortedata van de 

kinderen uit een groep.  

Ouders kunnen deze gegevens gebruiken 

wanneer ze contact willen zoeken met de 

ouders van vriendjes of vriendinnetjes van hun 

kind. Met de geboortedata zijn ook de ver-

jaardagen bekend.  

Het kan voorkomen dat op de plaats van het 

telefoonnummer een sterretje staat afgedrukt. 

In dat geval is er sprake van een geheim 

nummer. 

Telefoonnummers van ouders die alleen 

gebruik maken van een 06-nummer en geen 

vaste telefoonlijn hebben worden zonder 

tegenbericht opgenomen in het 

groepsoverzicht. 

Willen ouders die er bezwaar tegen hebben dat 

de genoemde gegevens op een groepsoverzicht 

komen te staan, voor donderdag 11 september 

contact opnemen met juffrouw Monique. Zij 

zorgt er dan voor, dat alleen de naam en adres 

van uw kind wordt vermeld. 

 

 

 

Als een vis in het water… 

Hallo jongens en meisjes!                                    

Op woensdagmiddag 24 september is er in de 

Protestantse Kerk “De Lichtbron”  (Pieter van 

der Plasstraat 3 in Wateringen) een leuke 

voorstelling van poppenspeler Matthijs 

Vlaardingerbroek. In zijn nieuwe voorstelling 

“Als een vis in het water” treedt hij op samen 

met buikspreekpop Henkie en vertelt de 

kinderen spelenderwijs bijbel verhalen. De 

voorstelling “Als een vis in het water” is een 

leuke, sterk afwisselende voorstelling met 

vertellingen, buikspreekacts en een aantal 

illusies.  

De voorstelling begint om 13.00 uur en eindigt 

rond 14.30 uur. Om de middag gezellig te 

starten, willen we eerst met elkaar een broodje 

eten. Na school kan je zelf, of samen met je 

ouders/verzorgers naar de kerk komen. We 

eten dan met z’n allen een broodje en kijken 

daarna naar de voorstelling.  

Om te weten hoeveel kinderen er naar de 

voorstelling komen en hoeveel broodjes we 

moeten kopen, willen we je vragen om een 

mailtje te sturen naar het volgende mailadres: 

samuel@plein5.nl 

Geef in het mailtje aan hoe je heet, hoe oud je 

bent en op welke school je zit. Zo kunnen we er 

voor zorgen dat er ook nog genoeg broodjes 

zijn voor de kinderen die later uit school 

komen. We willen uiterlijk 22 september weten 

hoeveel kinderen er komen. 

We hopen dat er heel veel kinderen komen 

kijken! 

mailto:samuel@plein5.nl
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Namens de voorbereidingscommissie van de 

Hervormde Gemeente en Protestantse Kerk 

Mirjam Strang. 

 

Verjaardagen  

In augustus waren jarig: 

Evy Brdanovic, Bejawan 

Hughes, Mauro Vieveen, 

Indy Roos, Chelsea Sun, 

Brent Korver, Björn 

Brown, Francesco 

Marzolla, Rick Bruijn, Jochem Hanse, Hidayet 

Yavuz, Gracia Gioa, Elina van Niftrik, Daan 

Huisman, Jason Boutier, Paul van Niftrik, Tim 

van den Broek, Kay van Brummelen, Youssra 

Ladas, Naila El Yousoufi, Milan Simons, Sven van 

Boheemen, Daan Willems, Vincent de Bock, 

Jayani Garib, Luna Kuijpers, Isamhane Abarkan, 

Sem de Nooijer, Felke Mortier, Zia Brekelmans 

In september zijn jarig: 

Jolie Kruger, Martijn Beekhuizen, Jari van Dop, 

Ravi Sewnath, Fleur Jansen, Sanae Bouhalhoul, 

Dylan Minnema, Dylano Verdegaal, Miriam 

Kooima, Rosalie Winkler, Anouk Smulders, 

Wessel Cossee, Elif Kizil, Thijs van der Meché, 

Lois Langeveld, Rens van der Slagt, Sheetal 

Jhingoer, Lisan van der Kraan, Daniela Sousa da 

Costa, Paul Vermeulen, Mick Bakker, Lars 

Bruijn, Toine Valkenburg, Jordan Arville, Jaden 

Kokkelink, Anna Rodenburgh, Quinten 

Broekman, Willeke Hokken, Lars Valk, Lynn van 

der Kooij, Acarbey Danisan, Dennis Brouwer 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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Gymrooster schooljaar 2014-2015 De Gantel-De Waterlelie 

 

Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

08.30-09.25 6C 08.45-09.45 3C 08.45-09.45 5D 

09.25-10.20 6D 09.45-10.45 3D 09.45-10.45 8C 

10.30-11.25 7C 11.00-12.00 4C 11.00-12.00 8D 

11.25-12.20 7D     

      

  13.00-13.55 4D   

  13.55-14.50 5C   

 

 

Verplichte overblijf: 

- Groep 4C en groep 4D blijven verplicht over op de donderdag.  
- Groep 8D hoeft niet verplicht over te blijven. Deze kinderen kunnen namelijk op vrijdag zelfstandig 

naar huis vanuit de gym, of zelfstandig naar school om te gaan overblijven.  
 


