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Het nieuwe jaar is alweer tien dagen oud, maar  
toch wensen wij u nog alle goeds voor het nieuwe jaar! 

Nog even een terugblik op kerstviering in 

het vorige jaar…. 

 
 
 
 

  

    N I E U W S B R I E F  

9 januari 2020 

NR 

8 

 

Belangrijke  data 
 20 januari – 7 februari 

Afname Citotoetsen gr. 2 t/m 7 

 Dinsdag 4 februari 
Ouderavond Gantellaan voor 
ouders van de groepen 4 

 Donderdag 6 februari 
Ouderavond Gantellaan voor 
ouders van de groepen 5 

 Vrijdag 7 februari 
Rapport groep 2 t/m 8 

 Donderdag 13 februari 
10 min. gesprekken gr. 1 t/m 8 

 Dinsdag 18 februari 
10 min. gesprekken gr. 1 t/m 8 

 Vrijdag 21 februari 
Meester- en juffendag 

 24 t/m 28 februari 
VOORJAARSVAKANTIE 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

De allerbeste wensen 

voor 2020! 

Jaarlijkse traditie: in kersttrui! 

Kerstdiner in de klas 
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Studiedag 8 januari 
Terwijl de kinderen nog genoten van een dagje vrij, hadden wij met het team een studiedag. 
Traditiegetrouw gingen wij van start met een nieuwjaarsontbijt en konden wij elkaar bijpraten over 
de vakantie én met elkaar een toast uitbrengen op het nieuwe jaar! 
Aansluitend zijn wij aan de slag gegaan met de expressievakken bij ons op school. Drie workshops 
werden ons aangeboden, vanuit de Cultuurtrein Pijnacker. De eerste workshop stond in het teken 
van ‘Kijken naar kunst met kinderen’, waarbij we met de methodiek van Visuel Thinking Strategies 
(VTS) hebben geleerd hoe we met kinderen naar kunst kijken en in gesprek gaan. De tweede 
workshop betrof de ‘procesgerichte didactiek’ bij expressie. Vaak zijn we erg gericht op het 
eindproduct bij de creatieve vakken, maar het proces om naar dit eindproduct te komen is minstens 
zo belangrijk! Bij de laatste workshop gingen wij zelf aan de slag en stond de kunstenaar/architect 
Hundertwasser centraal. Met verschillende technieken hebben we allemaal onze eigen 
Hundertwasser gemaakt! Dit heeft ons zo geïnspireerd, dat we dit binnenkort ook met de kinderen 
gaan oppakken. 
Kortom: een inspirerende studiedag voor ons allen!  

 

 
Alcohol op school 
Net als de andere jaren, hadden we dit jaar tijdens het kerstdiner voor de kinderen, weer een 
kerstborrel voor de ouders. Nieuw dit jaar echter, was dat we besloten hebben om  tijdens 
schoolactiviteiten waar kinderen bij betrokken zijn, geen alcohol meer te schenken. De school heeft 
onlangs het certificaat ‘gezonde school’ uitgereikt gekregen en naar ons idee gaat alcohol en 
kinderen op een basisschool niet samen. Net als vele sportverengingen, waar geen alcohol wordt 
geschonken tijdens wedstrijden van de kinderen, willen wij de lijn volgen om tijdens 
schoolactiviteiten voor de kinderen geen alcohol aan ouders te schenken. 
Voor veel ouders was dit even wennen! Een veel gestelde vraag was of dit met de afsluitende 
barbecue nu ook gehanteerd wordt. Dat zal niet het geval zijn. De barbecue is namelijk geen activiteit 
die door de school georganiseerd wordt. Al vanaf het begin is deze activiteit opgezet door een aantal 
ouders, voor de ouders en kinderen van de school. Wij zijn als school  niet verantwoordelijk voor de 
organisatie hiervan en dus zullen wij ons alcoholbeleid hier niet op toepassen. Dus, tijdens de 
barbecue, waar u ook zelf de drank meeneemt, bent u hier zelf verantwoordelijk voor. 
 

Staken op 30 en 31 januari 
De onderwijsvakbonden hebben enige tijd geleden een oproep gedaan om weer van ons te laten 
horen met een staking op 30 en 31 januari. Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven of wij hier 
ook gehoor aangeven. Binnen het team én binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) 
zijn wij hierover nog in gesprek met elkaar. Zodra wij definitief weten of de school gesloten gaat 
worden, laten wij u dit weten. Daarnaast zou het ook nog zo kunnen zijn dat slechts  een aantal 
leerkrachten gebuikt maakt van het stakingsrecht, waardoor enkele groepen niet op school zijn.  
Zoals gezegd: zodra wij meer weten, hoort u van ons! 
 

‘Hundertwassers’ van de leerkrachten! 
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De komende week starten de groepen 3 t/m 8  met een nieuwe IPC unit. 
Voor de groepen 3 wordt dit de eerste unit. Centraal bij alle groepen staat 
kunstzinnige vorming ( Art)  en het aanleren van de diverse vaardigheden 
en technieken die nodig zijn om “kunst te maken”. 
Mocht u thuis boeken en of voorwerpen hebben die passen bij het thema,  
dan kunt u deze, voorzien van naam, meegeven aan uw zoon of dochter. 
Neemt u gerust eens een kijkje op de leerwand in de groep. Daar kunt u 
zien en volgen wat er geleerd wordt. 
 

Groep 3 & 4 MP 1 unit: vakcursus Art 
Bij deze vakcursus Art staat kunstzinnige vorming centraal. De 
komende weken maken de leerlingen iedere week kennis met 
nieuwe technieken. De volgende technieken komen aan bod: 
Overtrekken: naast het transparante papier zullen de kinderen 
allerlei verschillende materialen gebruiken voor het overtrekken. 
Ze zullen potloden, pennen of kleurpotloden gebruiken en behalve 
plaatjes kunnen ze bijvoorbeeld ook bladeren of woorden 
overtrekken. Tekenen:  Een illustratie vervaardigen met behulp 
van potloden, papier en andere materialen – hierbij hoort ook het 
maken van schetsen, contourtekeningen, etc.  Werken met kleur: 
kleuren herkennen, maken en gebruiken. Materialen bewerken: 
Materialen vouwen, knippen, plakken of op een andere manier 
veranderen met het doel artistieke effecten te verkrijgen. 
Sjabloneren en stempelen: Patronen en ontwerpen op papier, 
textiel en andere materialen maken met behulp van verf, inkt, 
kleurstoffen, etc. en met behulp van voorwerpen met 
verschillende vormen. Boetseren:  Plasticine, klei, ijzerdraad en andere materialen vormen of kneden 
om artistieke effecten te verkrijgen.  

 
Groep 5 & 6 MP 2 unit: Schilderijen en 
foto’s 
Elke dag worden we geconfronteerd met visuele 
uitingen die worden geproduceerd voor tal van 
doelen. Sommige geven belangrijke informatie, 
andere zijn er om ons te vermaken, weer andere 
kondigen iets aan – een concert of ander 
evenement – en daarnaast heb je nog advertenties.  
We moeten al die verschillende soorten visuele 
uitingen wel kunnen verklaren. Tijdens deze unit 
komen o.a. de volgende vakken aan bod: Tijdens 
kunstzinnige vorming leren we: hoe kunstenaars in 
hun werk verschillende materialen en technieken 
hebben gebruikt en nog gebruiken. Over de redenen waarom er verschillende soorten kunst wordt 
gemaakt en hoe fotografen hun werk selecteren, gebruiken en tentoonstellen. Bij Mens en 
Samenleving leren we o.a.: hoe visuele uitingen kunnen worden gebruikt om ons denken te 
beïnvloeden. Bij Geschiedenis leren we o.a. over een aantal materialen en technieken die mensen in 
het verleden gebruikten en hoe portretten en foto’s ons kunnen helpen iets te weten te komen over 
het verleden. Daarnaast komen ook : aardrijkskunde, ICT, muziek, natuur en internationaal aan bod. 
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Groep 7 & 8 MP 3 unit: Zo zien zij de wereld 
Mensen geven al heel lang hun indrukken van de wereld weer in de vorm van kunst. Dat deden ze al 
in de prehistorie, toen ze dieren schilderden op de wanden van grotten. Door de geschiedenis heen 
hebben verschillende culturen op verschillende plaatsen en in verschillende tijden nieuwe 
technieken ontwikkeld en nieuwe manieren bedacht om zichzelf uit te drukken. Nu is het de beurt 
aan de kinderen! Ze gaan hun indrukken van de wereld weergeven in de vorm van beeldende kunst, 
muziek, dans en allerlei andere 
kunstuitingen. Tijdens kunstzinnige 
vorming leren de leerlingen o.a.: hoe 
de ‘impressionisten’ de wereld zagen. 
Waarom de Japanse grafische kunst zo 
bijzonder was en hoe abstracte kunst 
is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. 
Bij Internationaal leren we: over 
mondiale problemen die ons allemaal 
aangaan en hoe kunstenaars bij 
mensen het besef van mondiale 
problemen kunnen vergroten. 
Daarnaast komen ook de volgende vakken aan bod: muziek, geschiedenis en bewegingsonderwijs. 
 
 
 
 
 

Tot slot….. 
Nog een paar dagen en dan zit het erop voor juf Melissa!  
Vanaf 15 januari gaat zij genieten van haar zwangerschapsverlof en 
zich voorbereiden op de komst van haar eerste kindje. 
Twee weken voor de zomervakantie zien wij haar weer terug bij ons op 
school. 
De ouders van de Gantellaan zullen binnenkort geïnformeerd worden 
over de wijze  waarop wij de vervanging van Melissa, als aanwezig MT-
lid op de Gantellaan, gaan organiseren. 

 
Melissa, geniet ervan!  
 
  


