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Nieuws van de Ouderraad  

Woensdag 11 maart jl. was de afsluiting van de 

projectweek ‘Ik houd van Holland’ en de 

prijsuitreiking van de tombola. De opbrengst van 

deze loterij is maar liefst 1430 euro! Dit bedrag 

wordt geheel aan nieuw buitenspeelgoed 

besteed. Op dit moment zijn we samen met 

school aan het kijken waar behoefte aan is. We 

vermelden graag in een volgend Gantelnieuws 

wat er precies is gekocht.  

  

 

  

Tijdens de afsluiting konden alle kinderen in de 

feestelijk versierde tent op het schoolplein kijken 

of ze een prijs hadden gewonnen. Er waren ruim 

120 leuke prijzen, zodat we veel kinderen en hun 

ouders/verzorgers blij hebben kunnen maken. 

Voor alle kinderen was er een zakje ‘Hollands’ 

snoep, dus niemand is met lege handen naar huis 

gegaan. Een hapje en een drankje maakten het 

geheel compleet. Dit alles had niet plaats kunnen 

vinden zonder de enthousiaste medewerking van 

de lokale middenstand en betrokken 

ondernemers, waarvoor onze dank!  

 
  

Groepen 4 naar De Nieuwe Regentes  

Woensdagmorgen 1 april worden de groepen 4 

in Theater De Nieuwe Regentes verwacht bij de 

voorstelling ‘Hands Up!’ van Lejo.   

De schoolvoorstelling begint om 10.30 uur en 

duurt ongeveer 45 minuten. Hierdoor zijn de 

kinderen rond 12.15 uur weer terug bij school.  

 

Paasviering  

Ook dit jaar vieren de groepen 1 t/m 8 Pasen met 

elkaar in de kerk.   

Deze Paasviering vindt plaats donderdag 2 april  

in de Bernadettekerk in Rijswijk.   

  

Daar zal het Paasverhaal centraal staan en zullen 

de kinderen verschillende Paasliedjes zingen.  
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Het thema van dit jaar is ‘Opbloeien’.    

   

Tijdens de viering worden foto’s gemaakt die u 

via de website kunt bekijken zodat u een indruk 

krijgt hoe de Paasviering is verlopen.   

Donderdag 2 april verwachten we alle leerlingen 

om 8.20 uur in hun eigen klas. Het meegebrachte 

eten voor de brunch kan dan in de klas worden 

gezet.   

De begin en eindtijden blijven onveranderd.   

   

Zodra de groepen compleet zijn zullen de 

groepen 3 t/m 8 lopend vertrekken vanaf school 

naar de kerk.    

De groepen 1 t/m 2 worden met auto’s gebracht 

en gehaald.   

Tijdens de Paasviering is de school gesloten en 

kan er geen eten voor de brunch gebracht 

worden.   

Ouders van de Ouderraad begeleiden de groepen 

met oversteken. Ze zijn herkenbaar aan de gele 

hesjes.   

Onze Paasviering begint om 9.00 uur en zal tot  

9.45 uur duren.   

   

Na de Paasviering gaan alle leerlingen weer op 

dezelfde wijze terug naar school.   

Als we weer terug op school zijn gaan we van een 

heerlijke brunch genieten. Voor de brunch hangt 

er bij de groepen 1 en 2 een intekenlijst waarop 

u kunt aangeven wat u wilt verzorgen.  In de 

groepen 3 t/m 8 trekken de kinderen lootjes en 

maken ze een brunch voor hun klasgenootje.    

   

We hopen op een mooie Paasviering en een 

gezellige Paasbrunch.   

 

  

Dansworkshops in april  

Als school vinden wij het belangrijk dat cultuur 

een goede plek krijgt in ons 

onderwijsprogramma. Dit heeft u ook direct 

terug kunnen zien in ons onderwijs. Zo wordt er 

nu iedere maandagmiddag door de hele school 

aan de kunstzinnige vakken gewerkt. Ook tijdens 

het project is er veel aandacht geweest voor deze 

vakken. Daarnaast heeft de school vanaf februari 

een cultuur coördinator, juf Petra van der Zande, 

die aan de slag gaat met een duidelijke visie op 

cultuuronderwijs.  

  

 Helaas kunnen wij niet aan alle kunstzinnige 

vakken de aandacht besteden die wij zouden 

willen. Zo is er bijvoorbeeld maar weinig 

aandacht voor het vak dans. Gelukkig kunnen we 

door middel van een subsidie vanuit de 

Cultuurschakel nu alle leerlingen een dansles 

aanbieden.    

   

Dansschool Dancerella heeft voor een aantal 

woensdagochtenden haar ruimte beschikbaar 

gesteld voor onze school. Priscilla Smit , een oud 
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stagiaire van onze school zal deze danslessen 

voor ons verzorgen.  

  

Om deze dansworkshops te kunnen realiseren 

zijn wij op zoek naar ouders die kunnen rijden of 

mee fietsen. Groep 1 t/m 6 zal met auto’s 

worden gebracht en de groepen 7 en 8 zullen 

gaan fietsen. De workshop zal 45 minuten duren 

en de ouders kunnen gedurende deze les blijven 

kijken  en  eventueel  mee  helpen.   

  

U kunt zich hiervoor inschrijven via de 

inschrijflijsten op het prikbord, of door een mail 

terug te sturen aan de groepsleerkracht.   

   

Door de workshops zullen een aantal groepen 

iets later dan gewoonlijk terug zijn op school. 

Ook zullen hierdoor een aantal gymlessen 

worden geruild.  

  

Indeling groepen:  

1 april:  

9:00 tot 9:45 groep 12h  

9:45 tot 10:30 groep 12i  

10:45 tot 11:30 groep 3c 

11:30 tot 12:15 groep 3d 

8 april:  

9:00 tot 9:45 groep12j  

9:45 tot 10:30 groep12f  

10:45 tot 11:30 groep 4c 

11:30 tot 12:15 groep 4d 

15 april:  

9:45 tot 10:30 groep12g  

10:45 tot 11:30 groep 5c 

11:30 tot 12:15 groep 5d 

22 april:  

9:00 tot 9:45 groep 6c   

9:45 tot 10:30 groep 6d   

10:45 tot 11:30 groep 7c 

11:30 tot 12:15 groep 7d  

29 april:  

10:00 tot 10:45 groep 8c  

11:00 tot 11:45 groep 8d   

 

Uitnodiging verjaardagsfeestje    

Binnen de school is gesproken over het in de klas 

uitdelen van uitnodigingen voor een 

verjaardagsfeestje.   

Aanleiding hiervoor was het verzoek van een van 

de ouders om dit voortaan niet meer te doen. De 

ouder vroeg dit om teleurstelling bij kinderen die 

niet voor een feestje worden uitgenodigd te 

voorkomen.    

Hoewel we begrip voor het verzoek van de ouder 

hadden, wilden wij het uitdelen van 

uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje in de 

groep niet verbieden.   

Wel vonden wij het belangrijk om dit probleem 

via het Gantelnieuws onder de aandacht van de 

ouders te brengen en hen te verzoeken om 

uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes voortaan 

niet meer via school te verspreiden, maar dat 

anders (per mail/post/in de brievenbus) te doen. 

Daarmee verbieden we het uitdelen van 

uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje in de 

klas dus niet, maar doen we net als bij de oproep 
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voor gezonde traktaties een beroep op het 

gezonde verstand van ouders.    

  

 

  

  

What’s app klachten  

Op school horen we regelmatig klachten van 

ouders en kinderen over whatsapp berichten van 

kinderen onderling.  

In veel groepen blijken whatsapp groepen te 

bestaan, waar de kinderen van de groep (in 

wisselende samenstellingen) aan deelnemen. Dit 

gaat niet altijd op een leuke manier: kinderen 

worden uitgesloten van deelname aan de groep, 

en de berichten die verzonden worden zijn ook 

niet altijd even gezellig.  

 Whatsappen vindt plaats buiten schooltijd, en 

valt daarmee niet direct onder de 

verantwoording van de school, maar heeft wel 

een effect in de klassen.  

Pesten of uitsluiten via whatsapp is gemakkelijk, 

maar de gevolgen zijn groot. Kinderen moeten 

leren wat de omgangsregels zijn, ook op internet.   

In de bovenbouw wordt hieraan op school 

aandacht besteed, en binnen SCOH zijn hier 

gedragsregels voor opgesteld, maar zonder de 

hulp van thuis heeft dat geen resultaat.  Wij 

verzoeken u dan ook dringend hierover ook thuis 

met uw kind(eren) in gesprek te gaan. Lees mee 

met de berichten, en stuur bij waar nodig!  

Informeer uw kind over de mogelijkheden en 

bijbehorende gevaren van het internet en 

communiceren via sociale media. Via lessen 

mediawijsheid doen wij dat op school.   

   

In sommige groepen wordt ook onderling druk 

uitgeoefend over het al dan niet hebben van een 

‘hippe’ telefoon; kinderen voelen zich 

genoodzaakt ook een (duurdere) telefoon te 

vragen aan hun ouders om ‘erbij te horen’. Dit 

speelt al vanaf groep 6! Wij betreuren deze 

ontwikkeling.   

Ook hier vragen we hulp van u als ouders: is het 

nodig om uw kind een telefoon mee naar school 

te geven?   

Leert u uw kind ook omgaan met alle 

mogelijkheden van het internet? Vertelt u uw 

kind dat het hebben van een telefoon geen rol 

zou moeten spelen in de sociale status?  

   

In elk geval gelden op school nog steeds de 

volgende regels:  

1. In school staat de telefoon uit (NIET 
alleen op stil dus!)  

2. Bij schooluitjes / activiteiten (kamp, 
schoolreis, disco etc) is het meenemen  

van een telefoon niet toegestaan  

   

Hieronder vindt u de gedragsregels die SCOH 

hanteert voor medewerkers, ouders en 

leerlingen. De dikgedrukte regels in groen zijn 

belangrijk voor de kinderen:  

  

ONS 11-TAL (zo zijn onze manieren)  

1. Wij leren onze kinderen omgaan met social 
media.   
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2. In onze uitingen zijn wij ambassadeurs van 
de school en de stichting.  

3. Wij hanteren de gangbare fatsoensnormen 
in al onze uitingen.  

4. Wij delen met anderen geen vertrouwelijke 
en persoonlijke informatie.  

5. Wij denken twee keer na voordat wij 
berichten plaatsen.  

6. Wij verspreiden positieve berichten op 
social media.  

7. Wat wij berichten klopt met de missie van de 
school en de stichting.  

8. Wij plaatsen zonder toestemming geen 
afbeeldingen van ouders, kinderen en 
leerkrachten op website en social media.  

9. Wij stimuleren actief gebruik van social 
media  

10. Wij gebruiken social media om ons contact 
met ouders te versterken.  

11. Wij vertrouwen elkaar in het juiste gebruik 
van social media.  

  

 
  

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 € 19222,23 

ontvangen.  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.   

Verjaardagen   

Allen van harte gefeliciteerd!  

Tessa Knottnerus, Noam 

Masic, Philip Weijnand, Kee 

van Dongen, Casper Arkesteijn, Lois Bekkering, 

Hanneke Bredewold, Damian Orie, Kelvin de Roo, 

Naomi Roozen, Bas Looman, Raquel Sousa da 

Costa, Dani Abdullah, Marijn Nijland, Jayden 

Schoemaker, Aman Alakhramsing, Hidde Brakke,  

Thei Streefkerk, Sandy Abdelkader, Alina 

Turchina, Buse Yavuz, Alice Feitz, Merijn 

Voorham, Stijn van Dijl, Isabel van der Vet, Naomi 

Eckhardt, Amber Bruijn en Noah Ghazi.  

  

Met vriendelijke groeten, mede 

namens de collega’s, Herman 

van Reine.  
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