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Studiemiddag 

Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de 

school maandagmiddag 3 november a.s. in 

verband met een studiemiddag gesloten.  

De lessen van de groepen 1 t/m 4 eindigen deze 

dag om 12.15 uur; de groepen 5 t/m 8 gaan 

maandagmiddag tot 12.30 uur door. ’s Middags 

zijn de kinderen dus vrij. 

 

 

 

Margedagen  

Vrijdag 14 en maandag 17 november a.s. zijn 

margedagen. Op deze dagen zijn de kinderen 

van de groepen 1 t/m 4 vrij. 

 

≈≈≈ 

 

Voorlichtingsavond VO  

Op dinsdagavond 18 november zijn de ouders 

van de groepen 8 in het lokaal van meester 

Sander welkom om een voorlichtingsavond 

over het voortgezet onderwijs bij te wonen.  

De ouders hebben hier inmiddels een 

uitnodiging voor ontvangen. 

 

 

 

 

Rapportbesprekingen  

Op maandag 24 en dinsdag 25 november 

worden de ouders van de groepen 4 t/m 7 op 

school verwacht voor een tien-minutengesprek 

over de vorderingen van hun kind. De kinderen 

van de groepen 4 t/m 8 krijgen vrijdag 21 

november hun rapport mee.  

 

De tien-minutengesprekken voor de groepen 3 

vinden plaats op dinsdagavond 10 december 

en woensdagmiddag 11 december.  

Het rapport van de groepen 3 krijgen de ouders 

tijdens de rapportbespreking. 

 

Maandag ontvangen de ouders de uitnodiging. 

 

 

 

Afname NIO 

Op 9 en 10 oktober is in de ochtend bij alle 

kinderen uit de groepen 8 een NIO 

(Nederlandse Intelligentietest voor 

Onderwijsniveau) afgenomen. De resultaten 

zijn inmiddels bekend en meegegeven. De 

uitkomst van dit onderzoek telt mee bij de 

totstandkoming van het advies voor het 

voortgezet onderwijs, dat wordt besproken 

door de directie, de IB en groepsleerkrachten. 

Hier wordt ook het leerlingvolgsysteem van 

CITO voor gebruikt, de methode gebonden 

toetsen, de observaties van de leerkrachten en 
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de werkhouding, inzet en concentratie van de 

leerling. 

 

 

 

Adviesgesprekken VO 

De ouders van de groepen 8 worden op 8 en 9 

december uitgenodigd om de vorderingen van 

hun kind en het advies voor het Voortgezet 

Onderwijs te bespreken. Deze gesprekken 

duren een kwartier. Een uitnodiging voor deze 

gesprekken volgt eind november. 

 

 

 

Sint  

In verband met de sinterklaasviering van 

vrijdagmorgen 5 december trekken de 

kinderen van de groepen 5 - 7 op 17 november 

lootjes. Daarbij is het de bedoeling dat de 

kinderen een cadeautje voor de getrokken 

medeleerling kopen en deze verpakken in een 

surprise en voorzien van een gedicht. 

 

* In de groepen 8 wordt de sinterklaasviering 

anders gevierd dan in de groepen 5 - 7. De 

leerkrachten informeren daar binnenkort de 

kinderen over. 

 

* De kinderen zijn op 5 december allemaal om 

12.00 uur vrij. Dit geldt ook voor de kinderen 

van de groepen 1 t/m 4. 

 

* Zoals u weet speelt er ieder jaar wel iets 

bijzonders rond de Sint. De ene keer is hij zijn 

boek kwijt, de andere keren is de hoofdpiet 

ziek. Ook dit jaar sluiten we voor het verhaal 

aan bij het Sinterklaasjournaal dat de kinderen 

op de televisie kunnen volgen. Het zou daarom 

fijn zijn als u met uw kind het 

Sinterklaasjournaal volgt. 

 Het Sinterklaasjournaal is elke dag te zien om 

17.40 uur op Ned. 1 en Ned. 3. Met op 

zondagen het weekoverzicht en op 5 december 

het jaaroverzicht. Iedere ochtend wordt de 

aflevering van de vorige dag om 07.35 uur 

herhaald op Ned. 3.  

We hopen op een gezellige tijd met elkaar. 

 

≈≈≈ 

 

Overblijf 

Regelmatig vragen kinderen die moeten 

overblijven aan de leidster of ze bij een vriendje 

of vriendinnetje mogen eten. 

De teleurstelling is soms groot als dat niet mag. 

Daarom nog even de afspraak: 

Kinderen die overblijven, mogen uitsluitend 

mee met een ander kind, als de ouders 

daarvoor schriftelijk toestemming hebben 

verleend. 
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Vindt u het goed dat uw kind met een vriendje 

of vriendinnetje meegaat, lever dan een briefje 

in bij de leerkracht! 

Als er geen briefje is, blijft uw kind op school.  

 

 

 

Halloween 

Toen we van ouders de vraag kregen of de 

kinderen in verband met Halloween vandaag 

verkleed naar school mochten komen, is het 

antwoord gegeven dat we dit feest niet in 

overeenstemming vinden met de Christelijke 

identiteit van de school.  

Omdat ik mij kan voorstellen dat dit standpunt 

vragen oproept, licht ik in dit Gantelnieuws ons 

standpunt graag kort toe. 

Halloween is een feest dat de laatste jaren 

steeds meer wordt gevierd en in plaats van Sint 

Maarten lijkt te komen. Halloween heeft 

stevige wortels in het heidendom en de 

hekserij. Het begon vroeger als het 

Druïdenfestival van Samhain bij de Kelten.  

Later werd Halloween overgenomen door de 

Romeinen(Pomona) en daarna door de 

Christenen (Allerheiligen & Allerzielen). De 

Romeinen en de Christenen hebben het feest 

beide naar hun eigen ideeën aangepast. 

 

In de Bijbel wordt niet specifiek over Halloween 

geschreven, maar enkele Bijbelse principes zijn 

er wel op van toepassing. De Bijbel is er in ieder 

geval duidelijk over dat occulte praktijken, 

toverij en hekserij verboden zijn en schadelijk 

voor de mensen zijn.   

Naast dit Christelijke principe vinden we ook 

dat we voorzichtig moeten zijn met dit feest 

omdat angst en dood er belangrijke onderdelen 

van zijn. 

 

 

 

 

 

Kom gezellig met z’n allen naar het Natuur-en 

Techniekspektakel op zondag 30 november 

2014 tussen 12.00 -16.00 uur.  

Er zijn dan allerlei activiteiten die over natuur, 

milieu en techniek gaan.  

Kinderen kunnen de hele middag lang bezig zijn 

met bijvoorbeeld de natuur onderzoeken en 

spelen met techniek.    

We vieren ook de 95 ste verjaardag van 

Milieueducatie. In 1919 werd de eerste 

schooltuin geopend. Het was de start van een 

lange traditie om jong en oud bij zijn 

leefomgeving te betrekken.  

  Plaats:  

Atrium van de Haagse Hogeschool,  Johanna 

Westerdijkplein 75 Den Haag 

De toegang tot het Natuur-en 

Techniekspektakel is gratis. Je vindt half 

november 2014 meer informatie op 

www.denhaag.nl/natuurverkenners 

 

http://www.denhaag.nl/natuurverkenners
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Verjaardagen  

In november zijn jarig:  

Benjamin Wouters, 

Florian van Rongen, 

Chelsea Westen, Pien 

Küthe, Noa Shaltout-

Djouder, Maleah Aveloo, 

Thom Weijers, Sven van den Bout, Yara de 

Maat, Rodyna Lamrini, Djana van Heiningen, 

Thom Wolsing, Max Vlek, Morien Lokaa, Julian 

Scholtens, Yashwini Moenielal, Victor 

Willemsen, Jim Polder, Siddhant Gobardhan, 

Luuk Smulders, Chiara Post, Sem Steinmetz, 

Sem Voets, Joey Roerade, Ecem Yavuz, Jill van 

den Dobbelsteen, Keanu Suiker, Arnout 

Bernoski, Dean van Roon, Evi Olierook, Amy 

Polder en Bart van den Broek 

 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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