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 Schooljaar 2016-2017 / 4 
 
 
Vanuit het team 

 
 Na een heerlijke lange nazomer zijn we na de herfstvakantie nu toch echt in de herfst beland! Er breekt een 

leuke en spannende tijd aan voor de kinderen. Het team is samen met de ouderraad al volop bezig met het 
voorbereiden van de feestelijkheden rondom het Sinterklaasfeest. En ook de plannen voor de kerstviering in de 
kerk zijn al in volle gang! 

 
      Digiduif 
      Alle gezinnen zijn nu over van Basisschoolnet naar Digiduif. Vanwege de fusie van beide bedrijven moesten we 

overstappen. Dat was voor iedereen even wennen en nog steeds zijn we niet helemaal tevreden over de 
functionaliteit van Digiduif. Digiduif werkt aan de achterkant heel hard om de problemen, waar we tegenaan 
lopen, op te lossen. Maar als het om een goede communicatie tussen school en ouders gaat, kan het ons 
natuurlijk niet snel genoeg gaan!  

 
      Het zou fijn zijn als u in uw persoonlijke account ook uw e-mailadres en telefoonnummers zichtbaar laat zijn 

voor andere ouders. Hier hebben wij als school geen invloed op, ouders houden zelf hun contactgegevens bij. 
Verder is het zo dat u tot nu toe alleen de leerkracht van de groepen van uw eigen kinderen kan aanschrijven. 
Dit vinden wij erg onhandig en past niet bij onze manier van werken op De Gong.  De mogelijkheid om andere 
leerkrachten te kunnen aanschrijven wordt zo snel mogelijk gerealiseerd. 
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong,  
Kitty ten Napel-Vink 

Welkom! 

In november verwelkomen we Cayden Bongers, Tygo Sesink en Hugo Boer op school. Cayden en Tygo starten in 
groep 1A. Hugo stroomt vanuit de peutergroep door naar groep 1B. 
 
 

Peutergroep Kindcentrum De Gong 

Met het thema herfst zijn de kinderen in de peutergroep volop aan het ontdekken geslagen. Zo staat er een 
grote ontdekbak op tafel met kastanjes, eikels, dennenappels, blaadjes, bakjes en lepels. De peuters kunnen 
daar kijken, voelen en lekker scheppen in en uit de bakjes. We spelen memorie met echte herfstmaterialen en 
toveren met crêpepapier en een laagje water de mooiste herfstkleuren. Samen kijken wij naar de 
veranderende kleuren in de bomen en zingen we herfstliedjes.  
Wat is de herfst toch mooi!  
 

De peutergroep is op dinsdag en donderdag geopend van 8.30 – 13.00 uur. 
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 
 

 

http://www.dok13.info/
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Trefwoord 

Vanaf 14 november is ons nieuwe thema: ‘verbinden’.  

Vrijheid voor jezelf en je eigen mening zijn heel belangrijk, maar je bent ook onderdeel van 
de samenleving. Zonder solidariteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
we geen leefbare wereld. 
 
In het Bijbelverhaal van Jozef staat het thema ‘verbinden’ centraal, maar is het niet 
vanzelfsprekend. Als het gaat om zijn band met zijn broers, in zijn relatie met Potifar en later zijn bijzondere 
plek aan het hof. Jozef wordt de bruggenbouwer tussen 2 volkeren. 

 
Ook kinderen kunnen gevormd worden in verbinden. Ze onderzoeken waar 
verbondenheid te zien is en met wie ze zich verbonden voelen. Ze worden zich 
bewust van spanningen en conflicten die soms opduiken in relaties.  En ze gaan op 
zoek hoe tegenstellingen overbrugd kunnen worden.  
 

  
 
 

Uitnodiging ouderavond over Passend Onderwijs 

 

 

Thema: Passend Onderwijs in de praktijk!  

Datum: 22 november 2016 Locatie: Jean Monnetpark 15, 7336 BA te Apeldoorn  

Tijd: 19.15 uur: inloop 19.30 uur: start programma 21.00 uur: eindtijd  

Aanmelden: per mail bij njager@swvapeldoornpo.nl voor donderdag 17 november 2016  

Deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers van leerlingen, die extra ondersteuning (EO/EO+) of een korte 

interventie (KI) van het SWV Passend Onderwijs ontvangen. Daarnaast zijn ook ouders/verzorgers, die te 

maken krijgen met of vragen hebben over Passend Onderwijs, van harte welkom.  

Naast een algemeen deel met informatie over Passend Onderwijs in Apeldoorn is er gelegenheid om eigen 

voorbeelden en vragen in te brengen. Wilt u deze vragen (indien mogelijk) van te voren mailen naar 

njager@swvapeldoornpo.nl.  

Wij zien en spreken u graag op 22 november!  

Met vriendelijke groet,  

Natasja Berends en Lenny van Dinteren, wijkcoördinatoren SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO  

Anja Baars, MT-lid SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 

mailto:njager@swvapeldoornpo.nl
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Ouderbijdrage 

 
Geachte ouders / verzorgers, 

Om vanuit de OR ook dit schooljaar weer alle extra activiteiten voor onze kinderen mogelijk te maken rekenen 

wij op uw steun door de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Tijdens de vergadering van 12 september 2016 is 

de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op EUR 27,50 per kind voor het schooljaar 2016/2017 met een 

maximum van EUR 82,50 per gezin.  

Voor tussentijds instromende 

leerlingen wordt € 2,75 per maand 

gevraagd. Over de maanden juli en 

augustus is geen ouderbijdrage 

verschuldigd. 

Uit de vrijwillige ouderbijdrage 

worden veel extra activiteiten voor 

uw kind betaald. U moet hierbij o.a. 

denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

een bijdrage aan de schoolreisjes. Zie 

hiernaast.  

Mocht de vrijwillige bijdrage voor u 

een financieel probleem opleveren, 

dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld. 

Wij verzoeken u de vrijwillige ouderbijdrage over te maken op IBAN: NL69 INGB 0003 3986 28 ten name van: 

Schoolfonds de Gong.  Graag hierbij de naam en groep van het kind / de kinderen vermelden. 

Indien u het bedrag liever in termijnen betaald of contant wilt betalen is dit mogelijk. Voor mij is het wel prettig 

dat ik daarvan op de hoogte ben. U kunt mij dit laten weten per mail k.dezwart@bzzz.nl             

of telefoon 06-27058690. 

Met vriendelijke groeten, 

Karin de Zwart, Penningmeester OR De Gong 

 

Vanuit de ouderraad 

 
Allereerst een belangrijke mededeling! 

In de schoolkalender staat een verkeerde datum van de avondvierdaagse vermeld, namelijk 16 t/m 19 mei 
2017. Deze datum is onjuist! De juiste datum is 6  t/m 9 juni 2017. De OR heeft besloten om dit jaar in 
Beekbergen te gaan lopen. De avondvierdaagse van Beekbergen is veel kleiner opgezet. In Ugchelen 
ondervonden we wat problemen, waaronder de chaos op sommige plekken en problemen bij het vertrek en bij 
stops. Wij willen dit jaar uitproberen of de avondvierdaagse in Beekbergen beter verloopt. Wij hopen dat u 
onze keuze begrijpt en ook dit jaar weer gezellig met ons mee loopt in Beekbergen. Nadere informatie volgt te 
zijner tijd, maar zet alvast de goede datum in uw agenda!! 

 

 

mailto:k.dezwart@bzzz.nl
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De maand december komt er al weer snel aan. De ouderraad is volop bezig met allerlei voorbereidingen. We 
zullen vanaf nu gebruik maken van de vele hulpouders die zich aan het begin van het jaar al op gegeven 
hebben. Als wij u hulp nodig hebben krijgt u een mailtje namens de ouderraad. In deze mail zal staan, waarbij 
we hulp nodig hebben en op welke dagen en tijden. Dankzij de vele hulpouders kunnen wij hopelijk weer een 
geslaagd feest neerzetten.  

Nog een belangrijke datum om te noteren is 13 januari 2017. Dan organiseren we voor de kinderen weer de 
Nieuwjaarsdisco. Tegelijkertijd kunnen de ouders Nieuwjaarswensen uitwisselen onder het genot van een 
kopje koffie. Wij hopen dat het weer net zo gezellig wordt als vorig jaar. Wij zijn de dansschoenen al weer aan 
het poetsen! 

Tot slot nog een spoed oproep. Dinsdagavond 15 november om 19.30 uur gaan we de school versieren in 
Sinterklaassferen en de cadeautjes van de onderbouw inpakken. Er zijn al een aantal ouders die komen helpen, 
maar we zijn nog dringend op zoek naar versterking. Kunt u helpen, al is het maar een half uurtje, kom dan om 
half 8 naar de school 

Alvast bedankt! 

Petra Terink 

 

Kanjertraining 
 

Een kind maakt van alles mee. Gelukkig komt het bij de meeste kinderen op de pootjes terecht. Maar het kan 
ook zijn dat een kind worstelt met zichzelf en zijn omgeving. De kans bestaat dat een kind dan 
grensoverschrijdend gedrag vertoont. Het wordt te stil, te angstig, te clownesk, te boos of gedraagt zich 
vervelend en naar. 

Kinderen hebben dan ondersteuning nodig. Hierover gaan de Kanjertips. In elke nieuwsbrief willen we er wat 
aanreiken. Hierbij de eerste paar: 

Algemeen uitgangspunt: de bedoelingen zijn goed (alle leeftijden) . 
Ga ervan uit dat de kinderen het goed bedoelen, maar ‘dat het er vervelend uit komt.’ Kinderen (en 
volwassenen) zijn snel bij te sturen als u vragen stelt in de zin van: Hoe wil jij dat mensen over je denken? 
Gedraag je daar dan naar.  
 

-Als jij schreeuwt, dan denken mensen over jou: Dat is een schreeuwlelijk. Als je niet wilt dat mensen op die  
 manier over je denken, stop dan met schreeuwen. 
-Als jij veel liegt, dan denken mensen over jou: Jij bent een leugenaar. Als je niet wilt dat mensen zo over je        
denken, stop dan met liegen. 
-Als jij steelt, dan denken mensen over jou: Je bent een dief. Als je niet wilt dat mensen zo over je denken, stop    
dan met stelen. 
-Als jij niets wilt doen, dan denken mensen: Die is lui of onverschillig. Als je niet wilt dat mensen zo over je 
denken, help dan eens mee. 
 
Algemeen uitgangspunt: Vraag door naar de bedoeling (alle leeftijden) 
Wat is precies jouw bedoeling. Wil je dat ik boos op je word? Wil je dat de ander bang voor je is? Wat wil je 
precies bereiken? Bijna alle kinderen willen ‘gewoon’ hun zin krijgen. Het is niet hun bedoeling anderen met 
hun verlangen dwars te zitten. Door te wijzen op het verschil tussen het ‘verlangen een ander niet dwars te 
willen zitten’ en domweg de eigen zin te willen doordrijven, komen veel kinderen tot bezinning. 
 
Algemeen uitgangspunt (individueel: tot en met 6 jaar) 
Vraag aan het kind of het sterk wil zijn. “Wat is het sterkst bij jou: Jij of je hand, jij of je voet, jij of je mond. Als 
jij de baas bent over je hand, voet en mond, zorg er dan voor dat die stoppen met slaan, schoppen en lelijke 
dingen zeggen. Wees baas over je handen, voeten en je mond! 
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Algemeen uitgangspunt m.b.t. verslavingen/ vrienden (individueel pubers) 
Wie of wat is de baas over jou? Jij of de games? Jij of je vrienden? Jij of ... Wees eigen baas. Raak niet verslaafd. 
Maak je eigen keuzes. 
 

 

‘Op-visite-weken’ 

 
Tijdens de startavond vertellen we als leerkrachten de specifieke zaken ten aanzien van de groep. Uw kind 
vertelt thuis het een en ander. Toch blijven veel ouders nieuwsgierig naar hoe het eraan toe gaat in de klas. Ze 
zouden graag een keer een ‘kijkje willen nemen’ in de klas. Daarom nodigen we, zowel vader als moeder, uit 
om één keer per jaar een les bij te wonen van zijn/haar kind tijdens de ‘op-visite-weken’. Hiermee hopen we te 
bereiken het voor ouders gemakkelijker te maken betrokken te kunnen zijn bij het onderwijs dat hun kinderen 
genieten.  
 
De ‘op-visite-weken’ zijn 2x per jaar opgenomen in de jaarkalender. De groepsleerkracht maakt een rooster en 
bepaalt hoe lang en op welke momenten er ouders welkom zijn. De intekenlijst hangt twee weken van tevoren 
naast het lokaal zodat ouders kunnen intekenen. De groepsleerkracht geeft op deze intekenlijst aan hoeveel 
ouders er welkom zijn per les. Dit kan per groep variëren van 2 tot ongeveer 4 ouders per les. Jongere broertjes 
en/of zusjes, opa’s en oma’s zijn niet uitgenodigd. Het is niet de bedoeling dat een ouder twee keer inschrijft 
om, in geval van een duobaan, bij beide groepsleerkrachten te gaan kijken. Dit geeft te veel onrust en dan 
kunnen we niet alle ouders aan bod laten komen. Het is aan de groepsleerkracht om te kiezen op welke 
momenten ouders welkom zijn.  
 
Met name in de lagere groepen merken we dat sommige kinderen het spannend of onwennig vinden, als er 
ouders in de groep op visite komen.  Sommige kinderen gedragen zich daardoor net iets anders dan 
gewoonlijk. We vragen ouders daar rekening mee te houden en gezellig mee te doen met de les om de 
eventuele onrust die het voor sommige kinderen met zich meebrengt zo veel mogelijk te beperken. Ook 
leerkrachten stellen zich kwetsbaar op door ouders uit te nodigen in de groep. Het is voor leerkrachten leuk om 
achteraf terug te horen hoe u het bezoek heeft beleefd, maar het hoeft geen beoordeling te zijn; dat is niet de 
opzet van het bezoek moment.  
De naam ‘op visite’ zegt het al; u komt bij ons op bezoek. Wij willen de kinderen op hun beurt ook leren hoe we 
omgaan met bezoek.  
 
Het is aan de schoolleiding om in sommige gevallen te beslissen dat een groep niet mee doet aan een visite 
week. Hierover zal dan gecommuniceerd worden. Te denken valt aan een onrustige situatie in een groep of 
wanneer we te maken hebben met een startende leerkracht. Dan gaat het belang van de groep en de 
leerkracht, boven het belang van het op visite komen van ouders.  
 
Wij willen graag vol trots laten zien hoe we werken op de Gong tijdens de ‘op-visite-weken’. Komt u ook? De 
koffie staat klaar!  
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Kalender november/december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn er jarig in november? 

 
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 

 

 

45 07-11 / 11-11 07-11 – maandviering groep 7a 
10-11  en  11-11 – Kerk en School groep 1 t/m 4 
11-11 – Sint Maarten 
11 -11 – Koffie ochtend 

46 14-11/ 18-11 14-11 – maandviering groep 7b 
19-11 – schoolvolleybal groep 3/4/5 
20-11 – Dag van de rechten van het kind 

47 21-11 / 25-11 Op-visite-week (hele week) 
25-11 – gebedsgroep 

48 28-11/ 02-12 28-11 – MR en OR vergadering 
01-12 – groep 5 t/m 8 's morgens naar ASK 
01-12 – Pietenochtend 1/2 
01-12 – Pietenmiddag 3/4  
01-12 – continurooster groep 3 t/m 8 kinderen zijn om 14.00 uur vrij.  
02-12 – surprises kijken 15.00-15.30 uur 

49 05-12 / 09-12 05-12 – Sinterklaas  

50 12-12 / 16-12  

51 19-12 / 23-12 Opruim/schoonmaakweek 
21-12 – Kerstviering in de kerk De Drie Ranken  
23- 12 – continurooster: groep 5 t/m 8 kinderen zijn om 14.00 uur vrij 

52 26-12 / 30-12 kerstvakantie 

1 02-01 / 06-01 kerstvakantie 

 


