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Vanuit het team 

 
   

 
 
 
Dag van de leraar 
Op 5 oktober was het 'de dag van de leraar'. Hoewel ik vind dat het, net als met Vader- en Moederdag, eigenlijk 
iedere dag 'de dag van de leraar' zou moeten zijn, is het team van De Gong die dag extra in het zonnetje gezet. 
Dit hadden zij ook dik verdiend. Ik ben apetrots op de wijze waarop zij iedere dag met veel plezier en 
enthousiasme voor de klas staan, onderwijsvernieuwingen vol goede moed aangaan, ook ben ik trots op hoe zij 
hun best doen iedereen zich thuis te laten voelen op De Gong.  

Kinderboekenweek  
De Kinderboekenweek is feestelijk geopend. Er vinden komende week verschillende activiteiten plaats om 
lezen te stimuleren. De leerlingenraad heeft nieuwe boeken aangeschaft voor de bibliotheek. Deze zijn te 
bewonderen in de grote hal. We wensen iedereen veel leesplezier! 
 
Koffie kom in 
A.s. woensdag 12 oktober organiseren we een koffie ochtend in het teken van IPC. Tijdens de startavond 
hebben we hier al e.e.a. over verteld. Tijdens de koffieochtend geven we aanvullende informatie, kunt u uw 
vragen stellen en maken we een rondje door de school om te laten zien hoe we ermee bezig zijn. De koffie- 
ochtend wordt verzorgd door Irma Verduijn.  
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong,  
Kitty ten Napel-Vink 
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Welkom! 

Vanuit de peutergroep stromen Fenna Weterkamp en Roos ten Voorde in oktober door naar de kleutergroep.  
Ook Thijmen van Triet start in oktober in groep 1/2. We wensen jullie een goede start toe en heel veel 
leerplezier op school! 
 

 
 

Peutergroep Kindcentrum De Gong 

Wist u dat? 

- Er sinds 1 januari een peutergroep in de school zit, in lokaal 7? 
- De peutergroep op dinsdag en donderdag geopend is van 8.30 – 13.00 uur? 
- Als u verlengde opvang wilt dit al kan vanaf 7.15 uur? 
- Peuters vanaf 2 jaar welkom zijn op de peutergroep? 
- De peuters een broodje mee eten bij de peutergroep en dat ze dit erg gezellig vinden? 
- We zoveel mogelijk samen speel/werkmomenten met de kleuters hebben, zodat het voor de peuters  

minder spannend is om naar groep 1 te gaan als ze 4 jaar zijn? 
- Als u geen werkende ouder bent we voor u een speciaal tarief hebben, zodat uw peuter ook op de 

peutergroep kan komen spelen? 
 

Heeft u interesse?  

Bel gerust voor een afspraak om een keer te komen kijken: 06-33379486 of neem contact op met Kitty ten 

Napel. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.dok13.info 

 

 

Trefwoord 

 

  

  
 
 

Het thema binnen Trefwoord waar we nog steeds aan verder werken is 
‘bewegen’. De komende week gaat het over plaatsmaken. Ismaël die plaats moet 
maken voor Isaak. Vervolgens gaat het over doorbijten en volhouden van iets dat 
begonnen is. Het verhaal van Isaak gaat door. Maar ook weten waarom je 
volhoudt. Voor Jakob is dat de belofte van een toekomst met God.  Doorbijten en 
volhouden zijn woorden die in ieders leven van belang zijn om te ontwikkelen. In 
de maand oktober verzorgt groep 4 de maandviering.  

 

 

http://www.dok13.info/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihwdqw2bTPAhXLvRoKHVCWArsQjRwIBw&url=http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/meer-bewegen&psig=AFQjCNFu2WPdKVUxIap0n5WKhXIu58e4sQ&ust=1475242644171173
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All Souls, All Mates 

 

DE DRIE RANKEN ORGANISEERT: 

 

 

 

 

 

 

Kaarsenactie ALL SOULS, ALL MATES aan de Eglantierlaan 
Vrijdag 4 november 2016 

Het is inmiddels een traditie aan het worden: op één avond steken we, voor de 5e keer inmiddels, 10.000 
kaarsjes aan. Met jong en oud. En waarom? Omdat we geloven in positieve verbondenheid tussen mensen: 
oud en jong, van toen en nu en van verschillende achtergronden. In onze tijd vinden wij het belangrijk dit 
samen te onderstrepen.  
 
19.00 uur: Licht uur in grote zaal van De Drie Ranken met muziek, dans, film en poëzie. 
20.00 uur: Opening van de kaarsenactie door de wethouder.    
21.00 uur: Sluiting 
 
Als school zullen we samen met de andere PCBO scholen in De Maten die avond aanwezig zijn bij het 
aansteken van de kaarsen in één van de kramen. Juf Mieke zal er in ieder geval zijn. Mocht u als ouder dit 
initiatief ondersteunen en ook De Gong willen vertegenwoordigen, dan kunt u contact opnemen met juf Mieke 
of het aangeven bij juf Kitty.  
 

Ouderbijdrage 

 
Beste ouders en verzorgers, 

Onlangs hebben de kinderen vanuit de OR de brief inzake de 
vrijwillige ouderbijdrage mee naar huis gekregen. Deze brief 
is meegeven aan alle oudste kinderen. Ook dit jaar rekenen 
wij weer op uw steun! Want met uw bijdrage kan de OR ook 
dit jaar weer alle extra activiteiten voor onze kinderen 
mogelijk maken! Het kan best zo zijn dat u zich wel eens 
afvraagt: “Wat doet de OR nu eigenlijk met die 
ouderbijdrage?” Die vraag begrijpen wij! U moet hierbij o.a. 
denken aan het Sinterklaasfeest, ASK voorstelling in Orpheus 
voor de bovenbouw, Kerstviering, Nieuwjaarsdisco, 
Paasontbijt, Avondvierdaagse, Scholierencross, 
Pannenkoekendag voor groep 8 en de schoolreisjes!  
De meeste feesten die uw kind op school viert, betalen wij 
van de ouderbijdrage!  
 
Met vriendelijke groet, 
Karin de Zwart,  Penningmeester OR De Gong   
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Vragen? Mail naar k.dezwart@bzzz.nl of bel: 06-27058690. 

Vanuit de ouderraad 

 
Allereerst willen wij Sandra Hop en Juf Marije hartelijk bedanken voor al hun hulp en betrokkenheid bij de OR 
in de afgelopen jaren, we zullen jullie gaan missen!  
 
We hebben er gelukkig 3 nieuwe leden bij gekregen en daar zijn we ontzettend blij mee, te weten:  
        -       Petra Bier-Muskee, moeder van Caitlin Bier (gr 6) en Finnegan Bier (gr 2) 

- Inez Beurskens-Schilder, moeder van Dino Betzold (gr7B) en Enzo Betzold (middelbare school) 

- Karen  Oostra, moeder van Dionne Verheijen (gr 5) en Dana Verheijen (gr 3) 
Vanuit school zal Juf Sanne de taken overnemen van juf Marije, ook hier zijn wij enorm blij mee! 

Wij zijn druk bezig om de eerste activiteiten weer zo goed mogelijk te regelen. Bij deze willen wij alle ouders 
hartelijk bedanken die zich hebben opgegeven om te helpen, via het ‘Inventarisatieformulier Talenten van 
ouders’, dat aan het begin van het schooljaar is meegegeven. Wat geweldig dat er zoveel aanmeldingen zijn. 
Mochten we uw hulp nodig hebben dan zullen we zeker een beroep op u doen, u hoort dan van ons…. 

Groet van Petra Terink 
 

Kanjertraining 
 

 In alle groepen wordt het gedrag aan de hand van de petten benoemd:  

 

 

De gekleurde petten waar een stevige witte rand onder zit, zijn waardevolle petten: zwart met wit is een 
krachtige leider, rood met wit is humoristisch, en geel met  wit  heeft een inlevend  vermogen.   
Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan het voorkomen van ruzies en het goedmaken ervan. 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.dezwart@bzzz.nl
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Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn er jarig in oktober? 

 
Datum:  Naam:   Groep: 
 
4   Marleen Boer   5  
4   Senn van Kasteren  7A  
7   Dylan Dekker   4  
8   Lisette van Dijk   8  
10   Shannah van der Weide  7A  
12   Lieke van Dijk   4  
13   Nena Bergman   5  
18   Robin van Eijsden  8  
23   Linsey Glass   5  
25   Cyenna Huigen   7A  
26   Lisa Douma   7A  
29   Larse Bentum   2B  
29   Jaylynn de Haas   3 

 
 
 

41 10-10 / 14-10 Opruim/schoonmaakweek 
10-10 – Maandviering groep 4   
10-10 – MR en OR vergadering 
11-10 -  Opa/oma middag! 
12-10 – Koffie ochtend: IPC 
13-10 – Talentenmiddag presentatie met ouders – 14.15 – 15.00 u  
 

42 17-10 / 21-10 Herfstvakantie 
 

43 24-10 / 28-10 26-10 – Inleveren strookje gesprekken 
26-10 – Hoofdluiscontrole 
28-10 – Gebedsgroep 
 

44 31-10/ 04-11 Deze week: 10 minuten- gesprekken  
31-10 gezamenlijke gespreksavond   
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