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 Schooljaar 2016-2017 / 2 
 
 
Vanuit het team 

 
 Wat is er veel te vertellen bij het starten van een nieuw schooljaar!  
 

Heel veel ouders hebben de migratie van Basisschool naar Digiduif al in gang gezet. Dit kunt u doen door op de 
home pagina van Basisschoolnet op de migratieknop te klikken. Zodra alle ouders over zijn, kunnen we de 
groepen weer indelen en aan de leerkrachten koppelen, zodat zij ook met u kunnen communiceren via Digiduif.  

 
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. Vandaag ontvangt uw 
kind ook een papieren uitnodiging met een opgave strookje.  
 
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 
 
Bij de uitnodiging voor de startavond zit ook een inventarisatieformulier Talenten van ouders. In een school 
gebeurt van alles. Een school is niet alleen een leerorganisatie, maar ook een leefgemeenschap. Samen vieren, 
activiteiten ondernemen, sporten vinden wij ontzettend belangrijk. Als iedereen een steentje bijdraagt vanuit 
zijn of haar talent, kunnen we er samen een prachtig schooljaar van maken voor onze kinderen. We geven aan 
het begin van het schooljaar vast aan waar we hulp bij nodig hebben, zodat u iets kunt kiezen en de tijd kunt 
reserveren in uw agenda. Hierbij zijn we vast niet volledig, maar het is een start.  
 
Met de Tussenschoolse opvang zijn we voortvarend van start gegaan met een digitaal aanmeld- en 
afmeldsysteem. Mocht u gebruik willen maken van de TSO dan kunt u contact opnemen met Erik Nammensma, 
de coördinator van de TSO, via tsogong@pcboapeldoorn.nl. De TSO zoekt nieuwe vrijwilligers, in deze 
nieuwsbrief treft u de vacature aan.  
 
Op woensdag 14 september komt de schoolfotograaf. We gaan dit komend jaar op een andere manier 
organiseren, zodat er ook broertje/zusje foto’s gemaakt kunnen worden met broertje/zusjes die niet bij ons op 
school zitten. Maar u begrijpt dat wij dit niet allemaal onder schooltijd kunnen regelen. Hoe het in zijn werk gaat 
kunt u hieronder lezen.  
 
Opvoeden en opgroeien gaat soms niet vanzelf. In onze school zijn verschillende mogelijkheden om gebruik te 
maken van logopedie, fysiotherapie, opvoedspreekuur etc. Mocht u hier vragen over hebben dan zijn onze Ibers 
altijd bereid u hier meer over te vertellen.  
 
Leanne Westerink heeft per 1 september een contract voor twee dagen bij PCBO als invaller. Op het moment 
dat er geen zieken zijn binnen de stichting zal ze bij ons werkzaam zijn en ondersteunen in groep 3, bij de 
talentenmiddag en op vrijdagmiddag in groep 5.  
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong,  
 
Kitty ten Napel 
  

mailto:tsogong@pcboapeldoorn.nl
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Welkom! 

Onze peutergroep is na de vakantie gestart met 6 kinderen. Devon, Pieter, Fenna en Boris komen nu ook gezellig 
bij ons spelen, welkom! 
 

 
 
 
 
 

Trefwoord 

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding de kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere 
dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De 
(Bijbel)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. 
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan 
de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de eerste 
periode zijn dat de volgende thema’s: 
 
 In de war (week 35 en 36) 
Inhoud: Veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde' zijn; misverstanden en elkaar verstaan. 
Bijbel: Babel (Genesis 11, 1-9) 
 
 In beweging (week 37 t/m 39) 
Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert. 
Bijbel: De belofte aan Abraham; Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15). 
 
 Stoelendans (week 40 en 41) 
Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie. Over je plek afstaan en 
elkaar de ruimte gunnen. 
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).  
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Gymrooster 

 
groep 3  
woe 11:15 - 12:15  
  
groep 4  
ma mi 13:00 - 14:00 (2 vd 3 weken)  
wo 10:15 - 11:15  
  
groep 5  
ma mi 14:00 - 15:00 (2 vd 3 weken)  
vr 13:00 – 14:00  
  
groep 6  
ma mi 13:00 - 14:00 of 14:00 - 15:00  (2 vd 3 weken)  
vr 9:30 - 10:20  
  
groep 7a  
di mi 13:00 - 14:00 (2 vd 3 weken)  
vr 10:20 - 11:05  
  
groep 7b  
di mi 14:00 - 15:00 (2 vd 3 weken)  
vr 11:05 - 12:00  
  
groep 8  
di mi 13:00 - 14:00 of 14:00 - 15:00  (2 vd 3 weken)  
vr 8:30 – 9:30  
  
In de laatste up date zijn de gymroosters meegestuurd. Dit betreft de wisselende weken.  
 

Sparen voor je school actie - Jumbo 

  
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- 
ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u 
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- 
en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u 
onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan 
onze school toekennen.  
 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school! 
 

 
 

Schoolfotograaf 

 
Woensdag 14 september komt de schoolfotograaf op school. Onder schooltijd worden de portretfoto's en 
groepsfoto's gemaakt. Na schooltijd is er gelegenheid om broertjes- en zusjesfoto's te maken, ook met 
kinderen die nog niet op school zitten. Daarvoor moet u zich inschrijven. De inschrijflijsten liggen vanaf 
maandag 5 september in de grote hal. Er kunnen zich 8 gezinnen per kwartier inschrijven. Op die manier weet 
u precies wanneer u op school moet zijn en voorkomen we wachtrijen. 
 
Mocht u vragen hebben over de schoolfotograaf dan kunt u contact opnemen met Sanne Veltman, te bereiken 
via Basisschoolnet en Digiduif of via sveltman@pcboapeldoorn.nl 
 

 

http://edms.lemon.nl/musbafaejbuhapaeysafaujubb/click.php
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Vacature vrijwilliger TSO 

 

 

 

VACATURE VRIJWILLIGERS TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
 
Voor de tussen schoolse opvang, oftewel de overblijf, is Kindcentrum De Gong op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers.  
 
Doordat er steeds meer kinderen van De Gong gebruik maken van de tussen schoolse opvang, is een tekort aan 
vrijwilligers in zicht.  
 
Wat vragen wij van u? 

- U vindt het leuk om met kinderen van 4 tot 13 jaar om te gaan. 
- U benadert kinderen op een positieve manier. 
- U kunt een gezellige sfeer creëren. 
- U kunt goed uw grenzen en regels stellen aan kinderen. 
- U bent open en eerlijk naar kinderen. 
- U bent 18 jaar of ouder. 

 
Een specifieke opleiding is niet vereist. 
 
Een omschrijving van een tso-middag (11:45 – 13:15): 
Allereerst worden eventuele bijzonderheden met het overblijfteam besproken. Hierna zal u naar de klas gaan 
om daar samen met de kinderen een broodje te eten en iets te drinken. In de tussentijd heeft u de 
verantwoordelijkheid de online administratie door middel van een tablet in orde te maken. Geen zorgen dit 
wordt van tevoren uitgelegd. Als de kinderen uitgegeten zijn begeleid u de kinderen naar buiten. Hier zullen zij 
gaan buitenspelen. U zorgt ervoor dat eventuele bijzonderheden worden opgemerkt en opgelost. 
 
Wat bieden wij? 

- Samenwerking binnen een enthousiast team van vrijwilligers. 
- Een sterk afwisselende werkomgeving. 
- Ondersteuning van een professional. 
- Een vrijwilligersvergoeding van 9 euro per overblijfmoment. 

 
Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen met Erik Nammensma; 
Mail: tsogong@pcboapeldoorn.nl 
Telefoon: 06 23 85 21 03 
Natuurlijk mag u ook altijd even binnenkomen om meer informatie te vragen. 
 
Bedankt voor uw aandacht en hopelijk tot snel! 
 
Met vriendelijk groet, 
Erik Nammensma. 
 
 
 

mailto:tsogong@pcboapeldoorn.nl
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Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

Een aantal keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een spreekuur op onze school. Ouders, leerlingen en 
leerkrachten zijn welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: gezondheid, 
opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding of zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de 
jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, 
ontwikkeling en gedrag. 

Het eerstvolgende spreekuur zal zijn op: 
Donderdagmorgen 22 september van 8.15 uur tot 9.45 uur. 
 
Heeft u vragen, loop gerust even binnen  
bij onze jeugdverpleegkundige van de GGD 
Nicole de Leer. 
 
 

Leeuwis Fysiogroep 

Geachte ouders, verzorgers, 

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om ons voor te stellen. Wij, Elsbeth van der Voort van der 
Kleij en Marije Lentjes, zijn werkzaam als kinderfysiotherapeuten bij Leeuwis Fysiogroep in de Maten, in 
Ossenveld en in Zuidbroek. Middels deze brief willen wij u laten weten wat de kinderfysiotherapeut zou 
kunnen betekenen voor uw kind. 

Als kinderfysiotherapeut onderzoeken en behandelen wij kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar met 
motorische en functionele problemen in de ontwikkeling. Voorbeelden waar je binnen het basisonderwijs aan 
kan denken zijn kinderen met schrijfproblemen, een onderontwikkelde fijne en/of grove motoriek, kinderen 
met hoofdpijn, houdingsproblemen, coördinatie problemen (evenwicht, houterig bewegen en moeite met 
leren fietsen). 

Er wordt vaak nauw samengewerkt met andere disciplines, waar we erg veel waarde aan hechten. Op school 
betekent dit dat er direct overleg kan plaatsvinden met leerkrachten, ib-ers, orthopedagoog of andere 
disciplines. 

Uw kind kan bij de kinderfysiotherapeut terecht met en zonder verwijzing (DTF), net als bij de reguliere 
fysiotherapie. Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering (18 behandelingen per jaar in 2015). 
Hier zijn dus geen extra kosten aan verbonden voor ouders. 

De screening vindt plaats in de praktijk en daarna kan indien nodig verdere begeleiding ook op school 
plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd plaatsvinden en de oefeningen of adviezen kunnen direct worden 
toegepast op school of thuis. Ook kan direct overleg plaatsvinden met de desbetreffende leerkracht. Een 
voorwaarde voor behandeling binnen de school is wel dat er contact blijft met u als ouder middels een 
communicatieschriftje of telefonisch. Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken wanneer er vragen zijn. 
Mocht u twijfels of vragen hebben met betrekking tot de fijne of grove motoriek van uw kind kunt u dit 
overleggen met de leerkracht van uw kind of direct telefonisch contact opnemen middels het onderstaande 
telefoonnummer of e-mailadres. 

We hebben vestigingen aan de Eglantierlaan 11, Waleweingaarde 4, Linie 101 en aan de Laan van Zuidbroek 
109. Hier kunnen de behandelingen plaatsvinden wanneer dit op school niet mogelijk is. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groet, 
Elsbeth van der Voort van der Kleij, Master Kinderfysiotherapeut 
Marije Lentjes, Master Kinderfysiotherapeut 
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Nieuwe werkwijze wereldoriëntatie: IPC  

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. 

De groepen 3 en 4 werken over het thema ‘Speelgoed’, de groepen 5 en 6 aan ‘Luchthavens en verbindingen’ en 
de groepen 7 en 8  over ‘Toerisme’.  

 

Wie zijn er jarig in september? 

 
Datum:  Naam:   Groep: 
 
1   Lizzy Schut   1A  
3   Pepijn Fransen   4  
3   Amani Imahda   3  
4   Blaine Jacobsz   3  
10   Mila Sargent   4  
11   Julius Bongers   7A  
11   Nick van Dijk   2A  
18   Mika Zielhuis   6  
19   Caitlin Bier   6  
20   Annelin Modderkolk  4  
25   Sam Reitsema   5  
27   Bruce van Dijken   4  
27   Nina Klooster   5  
29   Boet van Bavel   8  
29   Wietze Welmers   2A  
30   Jens Molenkamp  3 

 
 
Kalender 

 

36  05-09 / 09-09  Kind centraal gesprekken  

05-09 – PCBO Startdienst 19:00 uur in de Grote Kerk  

06-09 – schoolverpleegkundige  

07-09 – Startavond 19:15 uur koffie inloop en 19:30 uur start  

08-09 – Kleuters vrij!  

09-09 – Koffie ochtend  

37  12-09 / 16-09  12-09 - MR en OR vergadering  

14-09 - Schoolfotograaf  

38  19-09 / 23-09  19-09 – Passage  

19-09 – Maandviering  groep 8  

20-09 – Prinsjesdag = hoedjesdag  

21-09 - Open dag  

39  26-09 / 30-09  28-09 – Sprintwedstrijden groep 1/2 - 9:00-11:30 uur  

27-09 – Inloop schriftelijk werk 15:00-15:15 uur  

30-09 - Gebedsgroep  

 

 


