
 

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl 

18e jaargang nr. 2| vrijdag 26 september 2014 

 

 

Gantelnieuws 

Als u dit bericht kunt lezen, heeft u zich al 

ingeschreven op het Gantelnieuws. Echter kan 

het zijn dat u wel staat ingeschreven voor de 

nieuwsbrief, maar niet gekoppeld bent aan de 

goede groep. Op het moment dat u niet goed 

gekoppeld bent aan een groep, kan het zo zijn 

dat uw groep specifieke mail niet ontvangt of 

van een andere groep mail ontvangt die niet 

voor u bestemd is.   

U kunt uw eigen gegevens  alleen zelf wijzigen. 

Onderaan een mail die u van ons ontvangt staat 

altijd een link waarin staat dat u uw gegevens 

kunt wijzigen en ook indien nodig voor de 

nieuwsbrief kunt uitschrijven. Dat ziet er in 

deze mail zo uit.   

Uitschrijven / Gegevens wijzigen gevolgd door 

een link.  

 

Kinderboekenweek Feest 

Op woensdag 1 oktober begint de 

Kinderboekenweek met het thema ‘Feest’. 

Om dit met z’n allen te openen doen we 

allemaal, leerkrachten en leerlingen, op 

woensdag onze feestelijke kleding aan! Uw kind 

mag dus zo mooi mogelijk verkleed op school 

komen. 

U bent van harte welkom om het feest mee te 

openen. De kinderen staan op het plein en 

achter het hek kunt u meekijken en meezingen.  

Van 1 t/m 12 oktober doen we op school allerlei 

activiteiten, die met lezen, schrijven, boeken en 

luisteren te maken hebben. Zo kunnen alle 

kinderen van groep 5 t/m 8 meedoen met de 

voorleeswedstrijd. We hopen, dat u thuis al 

kijkt welk boek uw kind kan gaan voorlezen in 

de klas. Fijn als u thuis ook met uw kind oefent. 

De kinderen en u kunnen leuke boeken kopen 

in het aquarium. Op welke tijden dat kan, ziet u 

daar. Wel graag gepast betalen! We hebben dit 

jaar minder boeken dan vorig jaar… dus wees er 

op tijd bij! 

Op vrijdagmiddag 10 oktober sluiten we de 

Kinderboekenweek gezellig af. 

 

Voor andere activiteiten in Den Haag is het leuk 

om te weten dat: 

Op 5 oktober er in de centrale bibliotheek voor 

kinderen een feestje wordt georganiseerd. Van 

12.00 tot 17.00 uur is er het ‘Groot Niet Te 

Missen Haags Kinderboekenfeest’.  

Op 12 oktober is er de bekende 

Kinderboekenmarkt in het Atrium van het 

Haagse stadhuis. Ook daar wordt een feestje 

gevierd met allerlei schrijvers, workshops 

optredens en andere activiteiten. Het is van 

11.00 tot 17.00 uur. 
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Groepen 3 naar Schouwburg 

Op dinsdag 7 okt. gaan de groepen 3 naar de 

schoolvoorstelling 'De kleine kapitein' in de 

Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Omdat de 

voorstelling om 10.30 uur begint, zijn de 

groepen niet op tijd terug op school. Daarom 

blijven alle kinderen die dag  verplicht (gratis) 

over! 

≈≈≈ 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie is van maandag 20 t/m 

vrijdag 24 oktober. 

 

 

 
 
Betaling ouderbijdrage 

Vanaf dit schooljaar hebben de ouderraden van 

De Waterlelie en De Mijlpaal hun eigen 

financiën en worden deze ook apart beheerd. 

Binnenkort ontvangt u een brief met nadere 

informatie hierover en een verzoek om de 

jaarlijkse ouderbijdrage te betalen.  

 

Ook dit jaar willen wij graag dat de kinderen 

weer veel plezier gaan beleven aan de 

activiteiten die de ouderraad en de school voor 

hen organiseren. Uw bijdrage is hierbij 

onmisbaar! 

 

De hoogte van de ouderbijdrage 2014/2015 is 

evenals het afgelopen jaar: 

Voor het  1ste kind:  € 75,00 

Voor het  2de kind:  € 55,00 

Vanaf het 3de kind:  € 35,00 

 

Wijze van betaling 

U wordt verzocht uw ouderbijdrage over te 

maken op NL92.ABNA.0588.4008.07 t.n.v 

basisschool de Gantel  te Den Haag, onder 

vermelding van de naam en groep van uw kind. 

Contante betalingen kunnen wij niet in 

ontvangst nemen. 

Ook dit jaar biedt de school u de mogelijkheid 

om gespreid te betalen. De volgende 

betalingstermijn wordt gehanteerd: 1 oktober, 

1 januari en 1 april 

 

Verantwoording en begroting 

De begroting is opgesteld in samenspraak met 

het schoolbestuur en de medezeggen- 

schapsraad en ontvangt u binnenkort met het 

officiële betalingsverzoek .   

We rekenen vanzelfsprekend op de volledige 

bijdrage van alle ouders. Alleen op deze wijze 

kunnen we de begrote activiteiten financieren.  

Wij houden u gedurende het schooljaar op de 

hoogte van de ontwikkeling van de 

ontvangsten. 

 

Beheer ouderbijdrage 

Het opstellen van de begroting en het uitvoeren 

van de gehele  administratie  (beheer uitgaven 

en inkomsten) valt onder de verantwoording 

van de ouderraad van deze locatie. De 
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schooladministratie zal uw ouderbijdrage 

verwerken. Voor het einde van dit jaar kunt u 

weer een financiële verantwoording van 

afgelopen jaar tegemoet zien.  

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Vorige week donderdag zijn de ouders per brief 

door mij geïnformeerd over de afname van een 

tevredenheidsonderzoek onder alle ouders, 

teamleden en de leerlingen van de groepen 5 

t/m 8. Als het goed is hebben alle ouders 

maandag per mail het verzoek ontvangen om 

digitaal een vragenlijst in te vullen. Zij hebben 

daar drie weken de tijd voor. 

Omdat privacy en anonimiteit zeer belangrijk is, 

wordt alle informatie uit deze peilingen 

anoniem verwerkt. 

 

 

 

Overblijfbetaling/-opgave 

Ouders die hun kinderen hebben opgegeven 

voor het overblijven, ontvingen het verzoek de 

kosten hiervan vóór 1 november 2014 te 

betalen.  

Het afgelopen schooljaar hebben wij ons erg 

moeten inspannen om alle overblijfrekeningen 

van de ouders betaald te krijgen. Om te 

voorkomen dat er bij sommige ouders weer 

betalingsachterstanden ontstaan, controleren 

wij half november welke ouders hun 

overblijfbijdrage nog moeten betalen. 

Ouders die dan nog niet hebben betaald, wordt 

verzocht om dat direct te doen. Als ouders niet 

betalen, stopt het overblijven  van hun kinderen 

en kunnen er pas weer aan deelnemen als de 

rekening is betaald. 

 

≈≈≈ 

 

Overblijfleidsters gezocht 

Voor zowel de Waterlelie als De Mijlpaal zijn wij 

op zoek naar enkele overblijfleidsters. Hiervoor 

ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding van 

€4,50 per uur. Inclusief reistijd, overleg en het 

overblijven zelf is de vergoeding €9,00 per 

overblijfbeurt. 

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. 

 

 

Ooievaarspas 

Ouders die een ooievaarspas hebben, verzoek 

ik deze bij de administratie op school te laten 

scannen. Alleen dan hebt u de voordelen van de 

pas en komt u voor korting van de schoolkosten 

in aanmerking. 
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Half negen en 1 uur rust in school 

Omdat wij het belangrijk vinden op tijd in een 

rustige school met de lessen te beginnen, 

verzoek ik u vriendelijk om bij het luiden van de 

bel zo snel mogelijk de school te verlaten. Bij 

voorbaat dank ! 

 

 

Verkeersveiligheid 

Door parkeren op onjuiste plaatsen, parkeren 

op de stoep en haastig rijgedrag ontstaan er 

regelmatig gevaarlijke situaties voor de 

kinderen. 

Daarom willen wij u als ouders nogmaals 

aanspreken op uw verantwoordelijkheid: zorg 

ervoor dat onze leerlingen veilig naar school 

kunnen komen! 

Ga wat eerder van huis, parkeer wat verder van 

de school, houdt rekening met de kinderen: het 

helpt echt! 

Voor de ouders geldt verder de waarschuwing 

niet over het plein tussen het schoolgebouw en 

appartementencomplex te fietsen. Hierdoor 

ontstaan namelijk regelmatig ‘bijna-

ongelukken’ en irritaties! 

 

 

 

 

Sportswave 

Voor sommigen van u is SportsWaVe al een 

bekend concept.  

Voor wie het nog niet kent, SportsWaVe is een 

samenwerking van 4 Haagse Sportverenigingen 

en is vorig schooljaar gestart met het 

organiseren van kennismakingslessen voor de 

kinderen van de groepen 4, 5 en 6.  

SportsWaVe biedt u de mogelijkheid om uw 

zoon of dochter kennis te laten maken met 

verschillende sporten. Net als vorig schooljaar 

kunt u kiezen uit volleybal, handbal, badminton 

en honkbal. Nieuw dit schooljaar zijn de sporten 

rugby en tennis. 

 

Tijdens de gymlessen van de groepen 4, 5 en 6 

wordt de sport door een jeugdtrainer van de 

sportverenigingen geïntroduceerd. Vervolgens 

kunnen de kinderen zich opgeven voor een 

cursus van 4 lessen in de sport van hun keuze. 

De meeste sportcursussen zijn gratis en de 

cursussen worden gegeven op een sportlocatie 

binnen een straal van 3 km vanaf Wateringse 

Veld.  

Heeft uw zoon of dochter moeite een leuke 

sport te kiezen en zou hij of zij graag meerdere 

sporten een paar keer willen uitproberen? Kijk 

dan eens op de website www.sportswave.nl !  

Door mee te doen met SportsWaVe kunnen de 

kinderen gemakkelijk kennismaken met 

verschillende sporten en de verenigingen. Dit 

geeft hen de mogelijkheid bewust te kiezen 

voor een sport die zij leuk vinden en een 

vereniging waar ze zich thuis voelen.  

 

http://www.sportswave.nl/
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De deelnemende verenigingen zijn Sovicos 

(volleybal), SOS-Kwieksport (handbal), DKC 

(badminton), AdoLakers (honkbal), Eibernest 

(tennis) en WRC Havestate (rugby). 

Heeft u vragen over SportsWaVe dan kunt u ons 

bereiken via email op 

aafkebuitelaar@gmail.com of telefonisch op 06-

44688704 (bij voorkeur woensdag- of 

vrijdagochtendochtend tussen 10.00 en 12.00 

uur). 

 

 

Eerste Heilige Communie, 12 april 

2015 

Op zondag 12 april zal in de St. Jan de Doper de 

Eerste Heilige Communieviering plaatsvinden 

voor kinderen uit Wateringen en Wateringse 

Veld. Kinderen uit groep 4 waarvan bij de 

parochieadministratie bekend is dat ze gedoopt 

zijn, krijgen hierover thuis bericht. 

Ook zal op de verschillende scholen nog een 

brief worden uitgedeeld. Maar ook andere 

kinderen mogen natuurlijk meedoen. 

Heeft u of kent u een kind in groep 4 dat dit jaar 

de Eerste Heilige Communie wil doen, dan kan 

contact worden opgenomen met het 

parochiesecretariaat. Ook kinderen die nog niet 

gedoopt zijn, kunnen zich opgeven. 

 

De eerste ouderavond hierover zal zijn op 

woensdag 12 november om 20.00 uur in het 

parochiehuis. Ook wanneer u nog niet zeker 

bent of u uw kind wilt laten meedoen, bent u 

van harte welkom. 

We staan die avond stil bij de vraag waarom u 

uw kind de Eerste Heilige Communie laat doen, 

en u krijgt die avond informatie over het 

project, de voorbereidingsbijeenkomsten voor 

de kinderen, de ouderavonden en de vieringen 

gedurende het traject. 

 

 

 

2 à 3 uur gymles per week 

Deze week kwam in het nieuws dat 

basisscholen moeten worden verplicht 

minstens twee uur per week gymles te geven. 

Bij een op de vijf scholen wordt dit niet gedaan. 

De Tweede Kamer eist dat de Onderwijs 

inspectie scholen meer achter de broek aan zit.  

Staatssecretaris Sander Dekker is met de 

basisscholen overeengekomen dat kinderen 

minstens twee uur en het liefst drie uur per 

week gymles krijgen. Een meerderheid van de 

Kamerfracties vindt de afspraak te vrijblijvend 

en wil dat de scholen strenger gecontroleerd 

worden. 

VVD-Kamerlid Michiel van Veen vindt het 

onbestaanbaar dat momenteel 400.000 

leerlingen maximaal een uurtje gym per week 

krijgen. Volgens Van Veen heeft slechts vijf 

procent van de scholen gymles van drie uur. 

Op De Gantel zijn we zeer benieuwd op welke 

wijze de politiek vorm gaat geven aan deze 

ambitie.  

mailto:aafkebuitelaar@gmail.com


Gantelnieuws 

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl   

pagina - 6 - 

Zwarte Pieten beleid  

De afgelopen tijd zijn er vragen binnengekomen 

over wat te doen met betrekking tot het 

fenomeen Zwarte Piet. Op dit punt meld ik dat 

wij geen “Zwarte Pieten beleid” voeren. Dat wil 

zeggen dat Sinterklaasvieringen op de 

gebruikelijke wijze worden doorgevoerd. Indien 

er landelijk door middel van wetgeving of 

anderszins door de overheid een andere 

invulling wordt opgelegd zullen wij conform die 

nieuwe aanwijzing handelen. Als er al sprake 

hiervan zou zijn, is niet te voorzien dat dit op 

korte termijn –voor de aankomende viering- 

gebeurt. Deze handelwijze hebben de Haagse 

besturen voor primair onderwijs onderling 

afgestemd. 

 

Verjaardagen  

In oktober zijn jarig: 

Jimmy Baars, Isa 

Nugteren, Kajal Poeran, 

Délayla Ip Vai Ching, Tess 

Nevrlka, Boaz Keijsers, 

Savian Bahadoersing, 

Hani Ahmed, Ayaan Rehaal, Inayat Hussain, 

Simon Stigter, Matthias Balk, Charlotte Rom, 

Mik Nienhuis, Amy van Dijl, Caitlyn Bras, Kyara 

Lieuw On, Joey van den Dobbelsteen, July 

Veenstra, Claire van Benschop, Sophie van 

Benschop, Tygo Smulders, Arwin Sahai, Sidney 

Bras, Lucio Duivestein, Merel Burgers, Deepa 

Girjasing, Sabri Boukakar, Nyah Mere, Samuel 

Reitsma, Demi Clardy en Dynah Schouten. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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