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Project 2015 

Het is weer zo ver. We mogen ons van 2 tot en 

met 11 maart gaan buigen over een project. 

Anderhalve week lang gaan we aan de slag met 

het thema ‘ik hou van Holland’. 

Dit houdt in dat de kinderen elke middag op 

creatieve manier opdrachten gaan maken. 

De kinderen kunnen bijvoorbeeld een clip 

opnemen op Nederlandse muziek of een 

levensgroot schilderij namaken van een 

Nederlandse schilder. Maar ook bijvoorbeeld 

dansen, handvaardigheid en mode komen aan 

bod. We hebben er een mooi en gevarieerd 

programma van gemaakt. 

De samenwerking tussen de verschillende 

groepen en kinderen vinden we daarbij heel 

belangrijk. 

Op vrijdag 6 maart willen we samen met alle 

kinderen een pannenkoeken lunch organiseren. 

Hiervoor hebben we uw hulp hard nodig. Mocht 

u een keukenprins(es) zijn geeft u zich dan op. 

Er hangen inschrijflijsten op de klassen deuren. 

Op 11 maart willen we u al het werk van de 

kinderen graag laten zien. Dan houden we een 

open middag/avond. De uitnodiging hiervoor 

volgt nog. 

Wij hebben er veel zin in en we verwachten er 

een geweldig project van te maken. 

De projectcommissie 

 

  

 

 

Juffrouw Saskia heeft een zoon 

Zaterdag is juffrouw Saskia van groep 6 bevallen 

van een gezonde zoon. Hij heet Marijn Antonie. 

Moeder en zoon maken het prima. Hierbij een 

fotootje van Marijn. 

 

 

Groepen 6 naar theater 

Woensdag 4 maart gaan de groepen 6 met de 

bus naar het theater De Nieuwe Regentes voor 

de voorstelling ‘De kracht van trommels’. 

Omdat de voorstelling om 11.30 uur is 

afgelopen, zijn de kinderen voor het eind van 

de ochtend weer op school terug. 
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Studiemiddag  

Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de 

school donderdagmiddag 5 maart 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 

donderdagmiddag tot 12.30 uur door. ’s 

Middags zijn de kinderen dus vrij.  

 

≈≈≈ 

 Rapportbesprekingen   

Op woensdag 25 en donderdag 26 maart 

worden de ouders van de groepen 3 t/m 7  op 

school verwacht voor een tien-minuten gesprek 

over de vorderingen van hun kind. De 

uitnodiging hiervoor wordt nog meegegeven.  

 

 

  

Contact met de directie 

In de nieuwsbrief van eind januari heb ik u 

geïnformeerd over de splitsing van De Gantel in 

CBS De Gantel en CBS De Mijlpaal.  

Als directeur ben ik verantwoordelijk voor het 

beleid op de beide scholen. De locatieleider is 

verantwoordelijk voor het beleid en de 

dagelijkse gang van zaken op de school zelf. 

Als directie hebben wij onze taakverdeling 

hierop afgestemd. Voor ouders die de directie 

willen spreken, betekent dit dat zij contact 

moeten opnemen met locatieleider Michelle 

Struick op CBS De Gantel en locatieleider 

Margot Vogelaar op CBS De Waterlelie. 

Ouders die om een gesprek met de directie 

verzoeken verwijs ik in eerste instantie dus door 

naar de locatieleider.  

 

 

 

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 € 17973,29 

ontvangen. Fijn dat 60% van de ouders heeft 

betaald! 

Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet 

hebben betaald, vragen wij dit zo spoedig 

mogelijk te doen! 

De bedragen zijn € 75,00 (1e kind), € 55,00 (2e 

kind) en € 35,00 (3e kind) en kunnen onder 

vermelding van de naam en de groep van het  

kind worden overgemaakt op bankrekening 

NL40 ABNA 0420 8924 43 t.n.v. OR de Gantel te 

Den Haag.  

Net als vorig schooljaar is in gezamenlijk overleg 

met de 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. 
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Betaling wisselcontract overblijven 

Ouders die een wisselcontract voor het 

overblijven hebben, hebben hier op 8 

december een rekening voor gekregen. Willen 

de ouders die deze rekening nog niet hebben 

betaald dit direct doen? 

De rekening voor de 3e termijn moet voor 1 

maart zijn betaald. 

 

 

Verjaardagen  

In maart zijn jarig: Tijmen Ahuis, 

Ankit Sachdev, Senne van Dop, 

Jolisa Pabst, Louisa Onink, Daniël Nowee, Lucas 

Nijland, Max Brandon, Nasim Boukakar, Wessel 

Hanjoel, Dana Feitz, Jesse Brandon, Rehan 

Lalmahomed, Sebastiaan Stiemsma, Imraan El 

Yousoufi, Luka Tuyn, Dev Girjasing, Luuk Jansen, 

Elena Baars, Daniel Bulee, Djenna Slootweg, 

Jairo Lieuw On, Django van Heiningen, Kristel 

Hessels, Kim Hakkert, Jamie de Roo, Femke 

Wolsing, Lisa Wolsing, Dana van der Kraan, 

Savennah Faber, Ilse Huisman, Colin Clardy, 

Sherilin Man, Dinand Orie, Yentl Mortier, Mark 

Dijkstra, Sybren Noordman, Maegan Mos, 

Maaike Jutte en Zara Berends. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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