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 Schooljaar 2016-2017/ 5 
 
 
Vanuit het team 

 
 
Er staan vier kaarsjes op een rij 
te wachten op het feest. 
Eén lichtje laat ons alvast zien 
hoe mooi het is geweest. 
 
Nu mogen er twee kaarsjes aan, 
ons wachten wordt beloond. 
Het wordt steeds lichter in de kerk, 
dit huis waarin God woont. 
 
Vandaag branden drie kaarsjes, 
drie vlammetjes van licht 
vertellen van het Kind dat komt, 
is dát geen mooi bericht? 
 
Nu mag het vierde kaarsje aan. 
Vier lichtjes laten horen: 
nog een paar nachtjes slapen, 
dan wordt het Kind geboren. 
 
Kerstfeest 
De school is door kinderen, ouders en teamleden al helemaal in kerstsfeer versierd. De kerstcommissie is 
samen met het team en de kinderen al flink aan het oefenen om er een mooi feest van te maken. Volgende 
week krijgen de kinderen een persoonlijke uitnodiging mee naar huis. 
 
Op woensdagavond 21 december vieren we in De Drie Ranken het Kerstfeest met alle kinderen van groep 1 
t/m 8 van De Gong. Natuurlijk hopen wij dat ook alle ouders dit met ons meevieren. We gaan uit van twee 
volwassenen per gezin i.v.m. de beschikbare ruimte. Wij vragen u jongere kinderen niet mee te nemen 
vanwege de rust tijdens de viering. De deuren gaan open om 18.15 uur. De viering is van 18.30 tot 19.30 uur. 
Wij kijken nu al uit naar een mooie viering!  
 
Website  
Eindelijk was het zo ver; onze nieuwe website is live! Bij een nieuwe school hoort ook een nieuwe up-to-date 
website. Kijk op: gong.pcboapeldoorn.nl/. De website is voornamelijk bedoeld voor nieuwe ouders die op zoek 
zijn naar een school of naar kinderopvang. Voor onze huidige ouders gaan we de komende maanden Digiduif 
verder inrichten, zodat u hier bijv. ook de notulen van de MR-vergaderingen kan vinden.  
 
We zijn in de adventstijd op weg naar kerst, op weg naar 2017! Omdat dit alweer de laatste nieuwsbrief van 
2016 is, wensen wij alle gezinnen goede feestdagen en een liefdevol nieuw jaar toe. 
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong,  Kitty ten Napel 

 

https://gong.pcboapeldoorn.nl/
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Welkom! 

In groep 1B zijn Sem Janssen en Amy Kruitbosch gestart. In december worden Twan Dekker, Milan Jager, Fleur 
Protzman en Lola Schep vier jaar. Wij heten jullie van harte welkom op De Gong. Wij wensen jullie samen met 
jullie ouders een hele goede schooltijd toe!  
 
Aan gezinnen met jongere broertjes en zusjes willen we vragen op tijd het aanmeldformulier in te leveren, 
zodat we een plekje voor uw kind kunnen reserveren.  

 
 

Peutergroep Kindcentrum De Gong 

Kom je kijken? Kom je spelen?  
 
Openingstijden: 
Dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 13.00 uur. 
Op donderdag is er de mogelijkheid om eerder te starten 
en na 13.00 uur met de BSO mee te draaien.  
 
Gedurende 48 weken per jaar open. De peutergroep is  
gesloten in week 2, 3 en 4 van de zomervakantie van de  
school en tussen Kerst en Nieuwjaar. 
 
Tarief 2017: € 7,18 per uur per kind 
 
Deze opvang komt in aanmerking voor  
kinderopvangtoeslag (Belastingdienst).  
Kijk voor verdere informatie op: www.toeslagen.nl. 
 
Gezinnen waarvan de ouders niet allebei werken komen  
in aanmerking voor een aangepast tarief.  
Neem even contact op voor meer informatie.  
 
Drempelloos doorstromen naar groep 1: 
Onze peutergroep geeft uw kind op weg naar school  
een voorsprong omdat: 
 
* Uw kind meer tijd heeft om te wennen in school; 
* De pedagogisch medewerkers en leerkrachten collega’s zijn waardoor er een optimale overdracht is; 
* Er een doorgaande lijn is in onze activiteiten waardoor uw kind zich optimaal kan ontwikkelen; 
* Onderwijs en opvang als 1 team inspelen op de behoefte van uw kind. 
 
Praktisch: 
De peutergroep heeft ook praktische voordelen omdat: 
* Hiermee de school haar eigen kinderopvang heeft; 
* Eén breng- en haalplek voor alle kinderen uit een gezin; 
* Breng- en haaltijden van onderwijs en opvang op elkaar zijn afgestemd. 
 
Komen kijken? Graag! 
* Maak hiervoor rechtstreeks een afspraak met de leidsters op 06-33379486; 
* U kunt ook een afspraak maken met Kitty ten Napel-Vink, directeur Kindcentrum PCBO De Gong voor een  
   volledige rondleiding inclusief de peuteropvang op 055-5422293. 
* Peuter direct digitaal inschrijven op www.dok13.info – Aanmelden – De Gong. 
* Bel 06-50264881 voor vragen en verdere informatie over het inschrijven. 
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Opvang buiten schooltijden 

 

 
 
 
 

Trefwoord 

Thema: Kinderen van goede wil 

In december vieren we Kerst. Het is een feest dat wereldwijd en samen gevierd wordt. Alsof de vele religieuze, 
culturele, etnische en sociale grenzen en er niet meer toe doen. Het is een moment waarop we op zoek gaan 
naar wat ons bindt, in plaats van naar wat ons scheidt. De mensen zijn voor even van goede wil. Die goede wil 
is niet vanzelfsprekend.  En als de goede wil er niet is, lukt het niet om samen te vieren.  De goede wil komt 
voort uit deugden. 
 

Met de kinderen praten we de komende weken over verschillende deugden: 
samenwerking, vreugde, zachtmoedigheid, creativiteit, rechtvaardigheid, 
vredelievendheid, vertrouwen, bescheidenheid en toewijding. De kinderen 
leren wat de deugden inhouden en wat dat voor hen kan betekenen.   
Ben je bereid het goede te willen en er het beste van te maken? Ga je gebruik 
maken van deugden? 
Met Kerst vieren we dat alle mensen “kinderen van goede wil” kunnen zijn en 
de wereld een beetje mooier kunnen maken.  

 

 

 

 

Bij de BSO hebben de kinderen kerstplacemats 
gemaakt! Ook hebben we de kerstboom opgezet 
en kerstballen en kerstverlichting gekocht in de 
winkel. 
 
Iedere week kunt u bij de voordeur zien uit welke 
activiteiten de kinderen tijdens de BSO kunnen 
kiezen, naast het vrij spelen.  
 
Ook is er de mogelijkheid om tijdens de BSO 
muziekles of theaterles te volgen bij Markant. 
Vraag de pedagogisch medewerkers naar de 
mogelijkheden.  
 
Soms kan het prettig zijn dat het huiswerk al 
gemaakt wordt tijdens de BSO-tijd, zodat dat  
’s avonds thuis niet meer hoeft. Wij helpen 
kinderen daar graag bij. U kunt dit aangeven bij 
meester Erik, juf Xandra, juf Paula of juf Mariska, 
mocht daar behoefte aan zijn.  
 
Verder bent u altijd welkom om binnen te komen 
lopen en de sfeer te proeven. Tijdens de 
kerstvakantie is de BSO open.  
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Vanuit de MR 

 
De MR heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Zo is de jaarevaluatie, de RI&E en het jaarverslag 15-16 

besproken. Ook zijn we druk in de weer met de ouderbijeenkomst op 16 januari 2017. Tijdens de startavond 

hebben maar liefst 24 ouders zich opgegeven om bij diverse thema’s en vraagstukken van de MR mee te 

denken. Deze mensen hebben via Digiduif een uitnodiging gekregen voor 16 januari om eens kennis te maken 

met de MR en over een paar thema’s te discussiëren. De MR hoopt per jaar 2-3 van deze avonden te 

organiseren. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven doe dit dan zo snel mogelijk. Er is in de GMR 

(gezamenlijke medezeggenschapsraad) een vacature gekomen voor een lid uit de oudergeleding. Mochten er 

onder u mensen zijn die hiervoor interesse hebben neem dan vooral contact op met de MR of met Kitty of 

Sanne. Zij zullen u verder helpen. De notulen van de MR zullen niet meer op de vernieuwde website 

gepubliceerd worden. Er wordt door school druk gewerkt aan een manier om dit via Digiduif te gaan doen, wilt 

u in de tussentijd op de hoogte blijven stuur dan een mail naar mrgong@pcboapeldoorn.nl dan zullen wij u de 

notulen toesturen. Uiteraard kunt u hier ook al uw andere vragen of opmerkingen aan de MR naar toe mailen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Martin Händel, Voorzitter MR De Gong 

Van de Intern begeleider  

 
Schoolmaatschappelijk werk 
Opgroeien van kleuter naar puber is een belangrijke periode. Daarom is er op 
alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn – naast aandacht voor leren 
lezen, rekenen en schrijven – ook aandacht voor de sociale en emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Om goed te kunnen leren en ontwikkelen is het 
van belang dat kinderen zich lekker voelen! 

 
Waarom schoolmaatschappelijk werk? 
Je kind gaat naar school om te leren. Dat gaat meestal goed. Maar er is natuurlijk meer dan school alleen. Je 
kind speelt op straat, het leeft in een gezin en heeft familie, vriendjes en vriendinnetjes. Overal waar je kind is, 
pikt het dingen op. Dingen die invloed hebben op zijn gedrag. Vaak leert hij van deze dingen, maar soms is de 
invloed minder goed. Dat kan een negatief effect hebben op zijn schoolprestaties. Leerkrachten merken het op 
als de ontwikkeling van je kind minder goed loopt. En dat is maar goed ook. Want hoe sneller ze het merken, 
des te sneller kunnen ze daar op reageren. Niet bij alle vragen kan de school zelf de oplossing bedenken. 
De school kan dan de schoolmaatschappelijk werker vragen om mee te denken. 
 
Wat doet het schoolmaatschappelijk werk? 
Samen met de schoolmaatschappelijk werker praat je over je kind. Wie en wat heeft invloed op je kind? Is er 
iets bijzonders aan de hand? Kan er een oplossing bedacht worden? De schoolmaatschappelijk werker denkt 
met je mee. Soms moeten er andere hulpverleners een steentje bijdragen aan de oplossing. De 
schoolmaatschappelijk werker weet welke mogelijkheden er zijn en legt als dat nodig is de contacten binnen 
het CJG. 
 
Meer informatie en/of aanmelden 
Meer informatie en een aanmeldformulier is te vinden op www.cjgapeldoorn.nl. 
 
  

http://www.cjgapeldoorn.nl/
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Vanuit de ouderraad 

 
Sinterklaas 
We kijken terug op een geslaagd en gezellig Sinterklaasfeest. Wat een geluk dat de Sint en zijn Pieten een lift 
konden krijgen van de Brandweer! Sinterklaas had dit jaar 4 Pieten bij zich, 3 grote Pieten en 1 mini-Pietje, 
want een van de grote Pieten was in verwachting. ’s Morgens bezochten de Sint en zijn Pieten groep 1 t/m 4 
om mooie cadeautjes uit te delen. In de middag is Sint in groep 5 t/m 8 geweest om naar alle surprises te 
kijken. Wat waren er weer mooie creaties! Hartelijk dank, Sinterklaas, dat u en uw Pieten weer bij ons op 
school waren om er een groot feest van te maken. Alle hulpouders bedankt, die cadeautjes hebben ingepakt, 
de school hebben versierd en alle kinderen wat lekkers hebben gebracht op 5 dec. Ook willen we de Brandweer 
bedanken, dat ze zo vriendelijk waren om de Sint en zijn Pieten een lift te geven naar onze school. De kinderen 
hebben enorm genoten en waren blij met de cadeautjes en surprises! 
 
Het goede doel 
Elk jaar willen we met de leerlingen van PCBO De Gong iets te doen voor een goed doel. Vorig jaar hebben we 
de voedselbank heel blij kunnen maken met de boodschappen, die de kinderen mee naar school hadden 
genomen. Dit jaar hebben we een goed doel heel dicht bij huis gevonden, namelijk woon-zorgcentrum De 
Matenhof. De kinderen gaan op school kerstkoekjes inpakken en een kerstkaart maken met daarop een mooie 
groet. De koekjes met kerstgroet worden dinsdag 20 december naar De Matenhof gebracht door een klein 
groepje kinderen. Die kinderen gaan eerst op de drie woonkamergroepen kerstliedjes zingen en daarna de 
koekjes aan de bewoners overhandigen. We hopen dat de mooie kerstkaarten met warme kerstgroeten 
bijdragen aan het kerstgevoel van de bewoners van De Matenhof! 
 
Nieuwjaarsdisco 
Na een heerlijke kerstvakantie willen we elkaar natuurlijk een gelukkig nieuwjaar toewensen. Op 13 januari 
wordt de traditionele Nieuwjaarsdisco gecombineerd met de Nieuwjaarskoffie. De kinderen kunnen in de grote 
hal kunnen genieten van een geweldige disco. Net als andere jaren zal dit per groep gaan op verschillende 
tijden. Tegelijkertijd kunnen de ouders in een aparte ruimte onder het genot van een bakje koffie andere 
ouders spreken. Zet 13 januari 2017 alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt nog. Wij hebben er al zin in! 

Groetjes Petra Terink 

Kanjertraining 

 
Natuurlijk is ieder mens en kind wel eens boos.  
Het is goed om hier op een goede manier op te reageren  
en mee om te gaan. Hier volgen een aantal concrete tips vanuit  
de kanjertraining hoe je kunt handelen bij een kind met boosheid. 
 
1 (individueel: tot en met 6 jaar) Als jouw hand steeds slaat,  
hou het dan onder de kraan, totdat alle boosheid uit je hand  

is verdwenen. 

2 (individueel: tot en met 6 jaar) Schud de boosheid uit jouw  
handen. Ga daarbij stevig staan. Soms gaat een kind  
daarbij zuchten of huilen. Dat is goed.  
De spanning komt dan los en verdwijnt. 
3 (individueel: tot en met 6 jaar) Als je nare dingen zegt, spoel dan met schoon water je mond, totdat alle nare 
woordjes zijn verdwenen. N.B. Zie het als een ritueel om het kind bewust te laten worden van vervelend 
taalgebruik. Er zijn mensen die hierin overdrijven en hun kind de mond laten spoelen met water en zeep als 
straf. Dat is niet de bedoeling. En als u deze tip toepast vanuit gevoelens van irritatie en ergernis naar het kind. 
Dan zal uw aanpak averechts werken. 
4 (klassikaal: tot en met 6 jaar) “Wat doet iedereen naar tegen elkaar. Weet je wat we doen? We ademen alle 
boze luchtjes diep in, dan doen we de ramen open en blazen we alle boze luchtjes naar buiten. Daarna doen we 
de ramen weer gauw dicht.”  
5 (klassikaal: alle leeftijden) “Jongens, zo gaat het niet verder. Laten we opnieuw beginnen. Allemaal naar 
buiten. Even lekker rennen, daarna beginnen we de dag opnieuw.”  
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Doekoe spaarkactie de Coöp 

 
De Doekoe spaaractie van supermarkt de Coöp heeft een mooi bedrag van 161,25 opgeleverd voor de aanschaf 
van nieuw spelmateriaal. Aan iedereen die heeft mee gespaard: heel erg bedankt! 
 

'Laat je spaarvarken knallen!'  

 
Apeldoornse  jongeren tot  16 jaar kunnen op 1 januari 2017 tussen 13.00 en 15.00 uur een zakcentje 
bijverdienen wanneer ze deelnemen aan de opruimactie voor vuurwerk. De actie betrekt jongeren bij het 
opruimen van vuurwerkafval en is opgezet door de gemeente, de politie, Bureau Halt en Circulus-Berkel. 
 
Door deel te nemen aan deze actie leveren jongeren een zinvolle bijdrage aan een schone buurt én worden zij 
direct voor hun inzet beloond. Bovendien helpen ze op deze manier te voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers 
vallen. De actie 'Laat je spaarvarken knallen!' past in de bredere Rein-campagne, waarmee de gemeente 
bewoners stimuleert samen te zorgen voor een schone leefomgeving. 
 
Vuurwerk schoonmaakactie De Gong  
Op 1 januari gaan we tussen 13.00 en 14.00 uur met collega’s, ouders en kinderen op het plein van De Gong en 
bij de groenstrook om het plein heen, het afgestoken vuurwerk opruimen. Neem vuilniszakken, een bezem en 
veger en blik mee. Als je zak vol is kun je hem tussen 13.00 – 15.00 uur inleveren bij Wijkontmoetingscentrum 
De Stolp (Violierenplein 1). Voor iedere volle ingeleverde zak krijg je daar 0,50 eurocent. Vele handen maken 
licht werk en het is bovendien gezelliger! Wie komt ons helpen? Wij zorgen ervoor dat er koffie en limonade is 
met wat lekkers.  
 
Aandacht voor veiligheid 
Elk jaar weer gebeuren er ongelukken met vuurwerk. Jongeren tussen de 10 tot 19 jaar zijn de grootste 
risicogroep. Vooral hoofd en handen worden vaak getroffen. Dat gebeurt vaak tijdens het afsteken, maar ook 
daarna kunnen ongelukken gebeuren. 
Belangrijkste tip is om ‘weigeraars’ (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan te steken: de lont kan al 
zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert. 
Vuurwerk kan het beste onschadelijk worden gemaakt door het in water te dompelen of er een emmer water 
overheen te gooien.  
 
Graag zouden we onze buren weer willen vragen een oogje in het zeil te houden op ons schoolgebouw tijdens 
de kerstvakantie. Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met de wijkagent Anne Jan Zeilstra. Hij is te 
bereiken via nummer: 06-13383890.  
 
Meer informatie over veilig  
omgaan met vuurwerk: www.veiligheid.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.veiligheid.nl/
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Wie zijn er jarig in december? 

 
Datum:  Naam:    Groep: 
 
1   Amy Kruitbosch (2012)   1B 
1   Julia Lammers (2008)   5 
3   Thomas Beekman (2010)   3 
5   Damian Jacobsz (2006)   7B 
9   Thijmen Bresser (2008)   5 
12   Dylano Andryos (2008)   3 
12   Arthur Fransen (2007)   6 
13   Noëmi Staller (2006)   6 
17   Daniël Mwase (2009)   3 
18   Rosa Klaij (2005)    8 
19   Sterre Beerdsen (2004)   8 
20   Sander ten Voorde (2008)  5 
28   Tessy Zielhuis (2010)   3 
30   Chantal ter Hove (2005)   7B 

 
Wie zijn er jarig in januari? 

 
Datum:  Naam:    Groep 

4   Liona Kirchhoff (2005)   7B 
5   Jordi Holtkamp (2005)   8 
6   Mila Weterkamp (2010)   3 
7   Kian van Zijl (2006)   7A 
8   Floor de Jong (2012)   1B 
11   Lynn van Gessel (2005)   8 
14   Syenna Reniers (2009)   4 
16   Kyan Holtkamp (2008)   5 
18   Finnegan Bier (2011)   2A 
18   Quinten Hoegen (2010)   3 
22   Wessel van Driel (2010)   3 
25   Douwe Welmers (2009)   4 
26   Dana Verheijen (2010)   3 
28   Meike van den Broek (2006)  7A 
30   Dario Schaake (2009)   4 
 

Kalender  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

51 19-12 / 23-12 Opruim/schoonmaakweek 
21-12 – Kerstviering in de kerk De Drie Ranken  
               18.15 uur deur open, 18.30 uur start viering 
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 
01-01 – 13.00 uur Vuurwerk  opruimactie op het plein  

2 09-01 / 13-01 09-01 – Weer naar school 
11-01 – Hoofdluiscontrole 
13-01 – Nieuwjaarsdisco voor alle kinderen  
13-01 – Nieuwjaarsontmoeting voor alle ouders  

3 16-01 / 20-01 16-01 – MR en OR vergadering  
Toetsperiode Medio  di/wo/do 
Adviesgesprekken groep 8 (hele week) 
20-01 – gebedsgroep 

4 23-01 / 27-01 23-01 – Maandviering groep 1/2A 
Toetsperiode Medio  di/wo/do 
Adviesgesprekken groep 8 (hele week) 
25-01 – start Nationale Voorleesdagen  

 


