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Een heel goed 2015 toegewenst 

Ik begin dit Gantelnieuws door u mede namens 

alle collega’s een heel goed en gezond 2015 toe 

te wensen.  

Op beide locaties zijn we deze week weer met 

frisse moed gestart en zijn wij gemotiveerd om 

er ook voor de kinderen weer een goed jaar van 

te maken. 

 

 

Mila geboren 

Op 27 december is juffrouw Naomi bevallen van 

een gezonde dochter. Zij heet Mila.  

 

 

 

Studiemiddag 

Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de 

school dinsdagmiddag 13 januari 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. 

 

Museonbezoek op 12 januari 

Maandag 12 januari worden de volgende 

bezoekjes aan het Museon afgelegd: 

 

Groep 6D van juf Leanne bezoekt om 10.45 uur 

het Museon voor de les ‘Astronauten, raketten 

en satellieten’. De bus vertrekt  rond 10 uur. 

Omdat de les tot 12 uur duurt, blijven alle 

kinderen die dag verplicht over. 

 

Groep 5D van juf Nienke bezoekt om 10.45 uur 

het Museon voor de les ‘Een kasteel bouwen: 

techniek van de middeleeuwen’. De bus 

vertrekt  rond 10 uur. Omdat de les tot 12 uur 

duurt, blijven alle kinderen die dag verplicht 

over. 

 

Groep 3C van juf Esther bezoekt om 10.45 uur 

het Museon voor de les ‘Kennismaken met het 

Museon’. De bus vertrekt  rond 10 uur. Omdat 

de les tot 12 uur duurt, blijven alle kinderen die 

dag verplicht over. 

 

Groep 6C van juf Marieke bezoekt om 09.15 uur 

het Museon voor de les ‘Astronauten, raketten 

en satellieten’. De bus vertrekt om half negen.  

 

Groep 7C van meester Marc bezoekt om 09.15 

uur het Museon voor de les ‘Fotografie - 

practicumles’. De bus vertrekt om half negen.  
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Groep 1/2G van juf Clementine bezoekt om 

09.15 uur het Museon voor de les ‘Ei, ei, wat is 

dit voor een ei?. De bus vertrekt  half negen.  

 

Groep 3D van juf Anneloes bezoekt om 09.15 

uur het Museon voor de les ‘Kennismaken met 

het Museon. De bus vertrekt  half negen.  

 

 

 

 

Overig Museonbezoek 

Op vrijdag 23 januari wordt groep 7D van juf 

Annemarie om 09.15 uur in het Museon voor 

de practicumles Fotografie verwacht. De bus 

vertrekt om half negen. 

 

 

 

Margedagen voor de groepen 1-4 

Zoals in de schoolgids staat vermeld, zijn vrijdag 

30 januari en maandag 2 februari margedagen 

en zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op 

deze dagen vrij.  

 

 

Handbal met SportsWaVe 

In de eerste 2 weken na de kerstvakantie komt 

tijdens de gymles van de groepen 4, 5 en 6 een 

gekwalificeerde verenigingstrainer van 

handbalvereniging SOS-Kwieksport langs. Hij 

gaat de kinderen de eerste beginselen van 

handbal leren. Dit wordt georganiseerd vanuit 

SportsWaVe, waarvan u misschien al eerder 

heeft gehoord. 

Wanneer uw zoon of dochter enthousiast is 

over de handballes op school, is er de 

mogelijkheid mee te doen met een cursus van 4 

trainingen buiten schooltijd. En wat is er nu 

leuker dan een nieuwe sport uitproberen 

samen met je vriendjes, vriendinnetjes en 

klasgenootjes!? 

 

De trainingen worden gegeven in sporthal 

Zuidhaghe, Beresteinlaan 625h op dinsdag van 

18.00-19.00 uur. De eerste training is op 27 

januari. Deelname is gratis.  

Voor meer informatie en inschrijven kunt u naar 

de website www.sportswave.nl, of u kunt uw 

vragen sturen naar aafkebuitelaar@gmail.com. 

  

SportsWaVe streeft er naar kinderen in 

Wateringse Veld op een eenvoudige manier 

met diverse sporten te laten kennis maken, 

zodat zij bewust kunnen kiezen voor 

een sport die zij echt leuk vinden. 

Houdt daarom de gymtas van uw zoon of 

dochter goed in de gaten, binnenkort treft u 

daarin meer informatie over SportsWaVe aan. 

 

 

 

 

http://www.sportswave.nl/
mailto:aafkebuitelaar@gmail.com
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Betaling Ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar ontving u een 

ouderbrief met het verzoek om de 

ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. 

Tot nu toe is een bedrag van € 14.852,36 

ontvangen. 

Wellicht is de vrijwillige ouderbijdrage aan uw 

aandacht ontsnapt. Wij vragen u daarom 

vriendelijk doch dringend het bedrag van € 

75,00 (1e kind), € 55,00 (2e kind) en € 35,00 (3e 

kind) zo spoedig mogelijk onder vermelding van 

de naam en de groep over te maken op 

bankrekening NL40 ABNA 0420 8924 43 t.n.v. 

OR de Gantel te Den Haag onder vermelding 

van de naam en groep van uw kind. Het is in het 

belang van u en van uw kind(eren).  

Net als vorig schooljaar is in gezamenlijk overleg 

met schooldirectie en MR afgesproken, dat 

indien de ouderbijdrage niet wordt ontvangen 

er een extra bijdrage in rekening zal worden 

gebracht voor het komende schoolreisje dit 

voorjaar. Laat het niet zover komen. Dank voor 

uw bijdrage. 

 

Gymschoenen verplicht 

Om ongelukken te voorkomen wijs ik u erop 

dat het dragen van gymkleding en 

gymschoenen verplicht is. De kinderen 

mogen ook geen sieraden of horloges 

dragen. Deze kunnen zij aan het begin van 

de gymles bij de gymmeester afgeven. 

Verder is het voor iedere leerling van groep 

3 t/m 8 verplicht om na iedere onder de 

douche te gaan.  

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. 

Voor het douchen moet het kind een 

handdoek en eventueel badslippers bij zich 

hebben. Er wordt niet langer dan enkele 

minuten gedoucht. 

 

 

3-6-9-12 te laat regeling Den Haag  

Onderstaand de regels die de gemeente Den 

Haag met betrekking tot het te laat komen 

hanteert en die wij vanaf 1 december 2012 

volgen. 

3: Bij drie keer te laat komen op school: De 

administratie stuurt de ouders (in cc. aan de 

leerkracht en de directie) een mail met de 

melding dat de leerling drie keer te laat is 

gekomen. 

6: Bij zes keer te laat komen op school: De 

directie stuurt ouders (in cc. aan de leerkracht) 

een mail waarin wordt gewaarschuwd dat de 

leerling zes keer te laat is gekomen. In deze mail 

wordt aan ouders duidelijk gemaakt dat er bij 

9x een melding bij de afdeling Leerplicht 

gedaan zal worden. 

9: Bij negen keer te laat komen op school: 

School doet een melding bij de afdeling 
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Leerplicht. De ouders worden schriftelijk op de 

hoogte gesteld over deze melding en het aantal 

keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt 

de ouders een waarschuwingsbrief. Indien het 

gezin recentelijk bekend is met verzuim bij de 

afdeling leerplicht, worden de ouders door de 

leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een 

gesprek.  

12: Leerling blijft te laat komen: De school doet 

nogmaals een melding bij de afdeling 

Leerplicht. De ouders die eerder een 

waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden 

alsnog door de leerplichtambtenaar 

uitgenodigd voor een gesprek. 

 

NB: Aan het eind van de week worden de 

absentielijsten verwerkt en worden de brieven 

verzonden. In de brief wordt de stand van 

zaken aan het eind van de week vermeld. De 

inhoud van de brief is dus afhankelijk van het 

aantal keren dat uw kind te laat is geweest. 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we een 

voorleeswedstrijd uitgeschreven. De kinderen 

uit de groepen 5 t/m 8 maakten kans om 

voorleeskampioen te worden.  

Na de voorrondes in de klassen, is er een finale 

gehouden. De winnaar hiervan is Claire van 

Benschop uit groep 5c. Gefeliciteerd Claire! 

 

Groep 8 naar het VO 

In december hebben de leerlingen van groep 8 

hun adviezen gekregen. Deze maand krijgen zij 

hun inschrijfkaart waarmee zij zich kunnen 

aanmelden op hun nieuwe school. Heel veel 

succes met het bezoeken van de open dagen! 

 

Verjaardagen  

In januari zijn jarig:  

Indira Korver, Lizzy 

Haksteen, Alec van 

Vianen, Koen Bakker, 

Phyleine de Bruin, 

Charlotte van der Boom, Jennifer Buschgens, 

Yasmine Abdelkader, Avaniya Ramchand, Jasper 

Borst, Anass Boukakar, Marciano de Boom, 

Kevin Che, Marieke Bredewold, Jildou Brakke, 

Iris Arkesteijn, Vincent Reitsma, Jay-Jay van 

Schijndel, Mari-Carmen Verwer, Hidde 

Vermeulen, Aditi Sadhoe, Berat Tuzlacik, Luca 

Bauman, Maurits Huijbens, Zakaria Aoulad 

Mohammadi, Nevaeh Goos, Philine Winkler, 

Joris de Smet, Noëlle Baidjoe, Emjay Dekker, 

Mei-Li Heijnen, Jayson Piasecki, Sorab Shams, 

Amil Ramautar, Chiara Gioia, Milan van der 

Zwan.  

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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