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Vanuit het team 

 
 
Nog een paar dagen en dan zien we elkaar weer op school! We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft 
gehad en lekker is uitgerust. Wij hebben als team weer heel veel zin om te beginnen en zijn benieuwd naar alle 
vakantieverhalen. 
 
Maandag 22 augustus is de eerste schooldag. Zoals gebruikelijk gaat de deur om 08.20 uur open. U bent van 
harte welkom om uw kind naar de klas te brengen en daarna een kop koffie of thee te drinken in de hal. Ook 
met de kinderen van de bovenbouw, groep 6, 7 en 8, mag u op deze eerste schooldag mee naar boven lopen. 
Voor de zekerheid treft u hieronder nogmaals de lokaalindeling aan.  
 
Om het wegzetten van de fietsen ordelijk te laten verlopen hebben we een indeling gemaakt voor het 
fietsenhok en voor de fietsenrekken. Het is noodzakelijk dat de fiets een goede standaard heeft en bij fietsen 
met een grote mand is een slot op het stuur wenselijk. In fietsenhok zoveel mogelijk aansluiten en aansluiten in 
de rij vanaf de deur naar het plein. 
 
Waar mogen de fietsen staan? 
Groep 1 en 2 in het fietsenrek aan de zijkant van de school. 
Groep 3,4,5 en 6 in het fietsenhok aan de kant van de tralies.  
Groep 7A en 7B in het fietsenhok tegen de muur vanaf de leerkrachten fietsen. 
Groep 8 in het fietsenrek aan de zijkant van de school. 
 
Uw kind neemt de komende week een pakketje papieren mee naar huis, te weten het Kind Centraal formulier 
en het calamiteiten- en privacy formulier. Wij willen u vragen deze papieren voor ons in te vullen en deze 
uiterlijk 31 augustus in de bijgevoegde enveloppe te retourneren aan de leerkracht van uw kind.  
 
U heeft het misschien al wel gemerkt, Basisschoolnet gaat over op Digiduif. Voor u als ouder is het belangrijk de 
migratie in gang te zetten middels de daarvoor aangegeven migratieknop.  
 
Graag ontmoeten we u tijdens de Startavond op woensdag 7 september waarin de groepsleerkrachten u 
uitgebreid zullen informeren over de gang van zaken in de nieuwe groep van uw kind.  
Inloop:  19.15 uur:  deur open   
Ronde 1:  19.30 – 20.15 uur:  informatie in de groepen 
Pauze:   20.15 -20.30 uur:  koffie/thee 
Ronde 2:  20.30 – 21.15 uur:  informatie IPC in de grote hal 
 
In de komende weken ontvangt u van ons de jaarkalender. Ook ontvangt u een bericht wanneer de nieuwe 
schoolgids op de website staat.  
 
Wij wensen iedereen een goede start en een leerzaam schooljaar toe! 
 
Namens het team van PCBO De Gong,  
 
Kitty ten Napel 
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Lokaalindeling 2016-2017 

  
 

Kleuterbouw: 

Peutergroep – lokaal 7 

Groep 1/2a – lokaal 8 

Groep 1/2b – lokaal 9 

 

Middenbouw (beneden): 

Groep 3 – lokaal 1 

Groep 4- lokaal 5 

Groep 5 – lokaal 4 

 

Bovenbouw (boven): 

Groep 6 – lokaal 13 

Groep 7a – lokaal 14 

Groep 7b – lokaal 14 

Groep 8 – lokaal 12  

BSO - lokaal 6 & 7 

 

 
 
 

Welkom! 

 
Vanaf deze plaats een warm welkom aan onze nieuwe leerlingen! We wensen jullie en jullie ouders een hele 
mooie tijd toe op school.  
 
Migo Knijn, Lizzy Schut en Mila de Kaper (groep 1/2A) 
 
Sanne ten Katen en Owen Glass (groep 1/2B) 
 
Dinand ter Hove (groep 4)  

Julia Lammers, Ariënne Start en Linsey Glass (groep 5). 

Chantal ter Hove en Dino Betzhold (groep 7b). 

 

 

Nieuwe werkwijze wereldoriëntatie: IPC  

Op vrijdag 19 augustus is het team het schooljaar voortvarend begonnen met een studiedag IPC. IPC staat voor 
International Primary Curriculum. Het IPC curriculum bestaat uit 8 vakken die geïntegreerd zijn in één curriculum 
met voor elk vak een doorgaande leerlijn van groep 3 tot en met groep 8. Het betreft aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek, ICT, creatieve vorming, muziek en bewegingsonderwijs. Omdat wij de creatieve 
vakken al geven op de Talentenmiddag laten we die voorlopig even buiten beschouwing en gaan we ons richten 
op een geïntegreerd aanbod voor de wereld oriënterende vakken; aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.  

Voor deze wereld oriënterende vakken moesten we vorig schooljaar een nieuwe methode kiezen. Het is IPC 
geworden. Bij IPC zullen de leerlingen binnen een thema aan verschillende leerdoelen werken, zodat de 
verschillende vakken een logisch verband hebben met elkaar.  

Wij denken met IPC de betrokkenheid van kinderen bij leren te vergroten. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we u 
graag uit tijdens de Startavond op woensdag 7 september, tijdens de tweede ronde. Vervolgens zult u middels 
een ouderbrief regelmatig geïnformeerd worden over de thema’s en bijbehorende leerdoelen. 

 

 
  

 


