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 Schooljaar 2016-2017/ 6 
 
 
Vanuit het team 

 
Een gelukkig 2017 
Allereerst wil ik u en uw gezin namens alle collega’s van Kindcentrum De Gong een gelukkig en gezond nieuw 
jaar toewensen! Na een heerlijke kerstvakantie zijn we weer goed gestart in 2017. Bijna alle groepen waren na 
de hoofdluiscontrole van afgelopen woensdag luisvrij, dat is mooi! Voor de kinderen van groep 8 en ouders 
staan de komende weken de adviesgesprekken gepland voor het voortgezet onderwijs. Nadat we in groep 7 al 
een pre advies hebben gegeven, volgt nu het definitieve advies, waarna het bezoek aan de Open dagen volgt.  
 
Toetsperiode  
De toetsperiode ligt voor ons en we zijn benieuwd naar de resultaten na al het harde werken van de kinderen 
in de eerste maanden van het schooljaar. Het is belangrijk dat kinderen goed uitgerust aan een toets beginnen, 
zodat we een goed beeld krijgen van de ontwikkeling. Uiteraard verwachten we, net als anders, dat afspraken 
met een dokter of tandarts buiten schooltijd worden gepland, zodat iedereen aanwezig is als er een toets 
gemaakt wordt.  
 
Schoolgids 
Vandaag ontvangt u eenmalig via het oudste kind van uw gezin een spiksplinternieuwe schoolgids. Normaal 
gesproken krijgen alleen ouders van nieuwe kinderen een schoolgids, maar omdat er na de fusie het één en 
ander veranderd is, leek het ons goed alle gezinnen zo’n mooie gids te overhandigen, zodat iedereen weer goed 
op de hoogte is van alle schoolafspraken. De schoolgids is ook terug te vinden op de website van de school. 
 
Gedragsprotocol 
Na de fusie zijn we als team en mr aan de slag gegaan met het bijstellen van het oude pestprotocol en het oude 
protocol grensoverschrijdend gedrag. Dit heeft geresulteerd in een nieuw gedragsprotocol passend bij de nieuwe 
Gong en de Kanjertraining. In het gedragsprotocol staat beschreven hoe we als kinderen, team en ouders met 
elkaar omgaan en wat we doen als het niet gaat, zoals we met elkaar hebben afgesproken.  
Zó werken we samen aan een prettige  
en veilige school voor iedereen!  
 
U vindt het gedragsprotocol op onze website:  
https://gong.pcboapeldoorn.nl/media/7519/protocol-gedrag.pdf 
 
Verder een verzoek van logistieke aard. Wilt u  
bij binnenkomst met kleuters gebruik maken van de ingang  
aan het kleuterplein, zodat we de drukte bij de hoofdingang  
wat beter kunnen spreiden?  En het zou fijn zijn als u het plein aan  
de voorkant opkomt en verlaat via het daarvoor bestemde poortje  
en niet door het fietsenhok. Dit zorgt soms voor onbedoelde botsingen  
tussen oudere kinderen met fiets en jonge kinderen die daar lopen.  
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong,   
Kitty ten Napel 
 

 

https://gong.pcboapeldoorn.nl/media/7519/protocol-gedrag.pdf
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Welkom! 

Vanaf maandag 16 januari start Noa Letteboer in groep 6 en haar broertje Mika in groep 2. Zij zijn vanuit 
Deventer naar Apeldoorn verhuisd. Van harte welkom op De Gong! 
 
 

Peutergroep Kindcentrum De Gong 

Bij de peutergroep gaan we aankomende periode werken aan het thema smakelijk eten. We gaan oa. naar de 
markt, want wat is daar allemaal te zien? Ook gaan we heerlijk koken en bakken. 
 
Interesse in de peutergroep? 
Kom eens binnenkijken, dit kan op dinsdag of donderdag van 8:30-13:00 uur.  
Verlengde opvang nodig? Dat kan vanaf 7:15 uur of tot 18:30 uur. 
Kom langs of maak een afspraak met een van de pedagogisch medewerkers van de peutergroep dit kan via: 
0633379486 of met Kitty ten Napel. 
 

BSO 

De foto’s zeggen al genoeg! In de kerstvakantie was de BSO gewoon open en hebben we leuke activiteiten 
gedaan met de kinderen oa. naar Monkey Town, glowgolven, schaatsen, naar de bioscoop en kaarsen maken 
bij Het Smallert in Emst. Ook zijn we aantal dagen bij de BSO gebleven en hebben we kookactiviteiten gedaan 
of rustig een filmpje kijken in de grote hal. Het was weer een geslaagde en gezellige vakantie! 
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Trefwoord: een goed begin  

Het nieuwe jaar is net begonnen. Ergens een begin mee maken is vaak een bijzonder moment en zorgt voor 
een unieke ervaring. Beginmomenten zijn leuk, maar tegelijkertijd spannend of zelfs moeilijk.  
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over de jonge Jezus en ze hebben allemaal iets van een begin in zich.  
De kinderen staan deze weken stil bij de vele beginmomenten die het leven kent. 
De bijzondere levensbeschouwelijke betekenis van beginmomenten ligt, zoals de Bijbelverhalen duidelijk 
maken, hierin dat ze kansen en gelegenheden bieden tot iets nieuws. Omdat de mens niet vast zit aan wat is 
maar voortdurend de mogelijkheid heeft zichzelf en de wereld te vernieuwen.  
 

 

 

 

 

 

Op bladzijde 9 van onze nieuwe schoolgids kunt u meer lezen over hoe wij als Gong de christelijke identiteit van 
onze school vorm geven.  

 

Vanuit de MR 

Allereerst willen wij beginnen met iedereen een voorspoedig, gezond en leerzaam 2017 toe wensen. Voor de 
MR begint het jaar met een primeur want wij houden a.s. maandag onze eerste ouderparticipatie avond. Een 
aantal belangstellende die zich hiervoor hebben opgegeven, komen naar de vergadering om over bepaalde 
onderwerpen mee te discussiëren en hun ideeën kenbaar te maken. Wij zijn erg benieuwd naar de reacties en 
wij zullen in de volgende Gonggeluiden een verslag uitbrengen. Hebt u zich niet opgegeven en wilt u alsnog 
langskomen, stuur dan nog snel een mailtje naar mrgong@pcboapeldoorn.nl hier kunt u ook voor andere 
vragen of opmerkingen aan de MR terecht. 

Met vriendelijke groeten, Martin Händel, Voorzitter MR De Gong 

Van de Intern begeleider  

Onze IB-ers Margreet Huizer en Sandra Bergman hebben een aantal jaar geleden de opleiding tot beeldcoach 
gevolgd en met succes afgesloten. Momenteel geven ze hieraan verdieping door een training kindercoaching 
voor beeldcoaches te volgen. Onderdeel van deze training is het leren werken met een zogeheten 
coachingsspel. We zullen met verschillende kinderen uit de bovenbouwgroepen dit spel gaan spelen. Uw kind 
kan hier thuis het een en ander over vertellen. Mocht u daar vragen over hebben laat u het ons dan vooral 
weten! 

Vanuit de ouderraad 

Nog even over December.... 

Het goede doel 
De goede doelenactie was dit keer voor de bewoners van de woon-zorgcentrum de Matenhof. 
De kinderen hebben op school zakjes gevuld met koekjes, een eigen kerstgroet geschreven en de zakjes 
versierd met een ster. Ongeveer 30 kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben op donderdag 22 december de 
woongroepen van de Matenhof bezocht. Ze hebben daar eerst kerstliedjes gezongen en hebben daarna de 
koekjes uitgedeeld aan de bewoners.  

mailto:mrgong@pcboapeldoorn.nl
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De bewoners waren enorm verrast en waren ontzettend blij met dit kleine gebaar! Er is zelfs een telefoontje 
geweest van een dochter van een bewoner van 100 jaar. Haar vader was erg geraakt door het mooie gebaar 
van de kinderen. Onze dank gaat uit naar alle mensen die deze actie mogelijk gemaakt hebben en bloemisterij 
Labberton, die de zakjes en de mooie sterren heeft gesponsord. 
 
Kerstviering 
Op woensdag 21 december hebben we een prachtige kerstviering gehad in de Drie Ranken. Een volle zaal, een 
mooie musical, samen zingen en samen zijn. De ouderraad heeft de kerstcommissie ondersteund bij alle 
voorbereidingen van de viering en natuurlijk de school prachtig versierd.  
Met de viering hebben we 2016 op een fijne manier afgesloten. 
 
Nieuwjaarsdisco 
Vrijdag 13 januari is het eindelijk zo ver….. DISCO!!! We hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij. 
Ouders zijn van harte welkom, als de kinderen bij de disco zijn, om nieuwjaarswensen uit te wisselen onder het 
genot van een kopje koffie. We hopen op een grote opkomst en dat het weer een geslaagde disco wordt! 
Nog één keer hieronder de tijden: 
Van 17.30 tot 18.15 is groep 1 / 2 aan de beurt   
Van 18.15 tot 19.00 is groep 3 / 4 aan de beurt om hun dance moves te laten zien  
Van 19.00 tot 20.15 kan ook groep 5 / 6 uit hun dak gaan.  
Van 20.15 tot 21.30 kan groep 7 / 8 helemaal los gaan. 
 
Ouderbijdrage 
In oktober hebben de kinderen vanuit de OR de brief inzake  
de vrijwillige ouderbijdrage mee naar huis gekregen.  
Een deel van de ouders heeft alle bijzondere activiteiten  
op de Gong al gesteund door deze bijdrage te betalen.  
Hartelijk dank daarvoor. 

Afgelopen week is een herinnering voor het betalen van de ouderbijdrage meegegeven. Met uw bijdrage kan 
de OR ook dit jaar weer alle extra activiteiten, zoals de Nieuwjaarsdisco en het Paasontbijt voor onze kinderen 
mogelijk maken. We rekenen op uw steun! Petra Terink 

Doppen sparen voor de geleidehond  

Iedereen heeft ze thuis; plastic doppen en plastic deksels van bijvoorbeeld frisdrankflessen of pindakaaspotten. 
Gooi ze niet weg, maar lever ze in! Die doppen zijn namelijk geld waard. Zo ontlast u het milieu én steunt u 
KNGF Geleidehonden. De opbrengst gaat namelijk naar de opleiding van onze honden.  

Levert u de doppen alstublieft schoon en droog in. Graag de doppen vrij van andere materialen en los in de 
daarvoor bestemde inzamelbak deponeren naast de klas van juf Ina.  Dus niet in meerdere kleine zakjes. 
(Plastic) zakjes, lipjes van metaal of karton of een rubberen rand in of aan de dop vervuilen het recycleproces.  
 
Meer informatie:  
WWW.GELEIDEHOND.NL/DOPPEN of 
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/OFFICIELEDOPPENACTIE.KNGFGELEIDEHONDEN. Voor meer informatie kunt 
u ook terecht bij Juf Ina, initiatiefnemer van deze inzamelingsactie. 

 

 

http://www.geleidehond.nl/DOPPEN
http://www.facebook.com/GROUPS/OFFICIELEDOPPENACTIE.KNGFGELEIDEHONDEN
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Kanjertraining 

 
In een samenleving, en dus ook een school, komen verschil van mening en conflicten  voor. De kanjertraining 
heeft een aantal mogelijkheden in de aanpak bij conflicten. Er zal er regelmatig één besproken worden in de 
gonggeluiden. Blijf in elk geval rustig en zoek oplossingen.  
Deze keer aandacht voor: Motor en benzinepomp 
 

 
 
 
Zo gaat de oefening:  
De leerkracht kiest een leerling uit die het leuk vindt om raar gedrag te laten zien in de klas. Hij zegt tegen deze 
leerling: "Jij doet als een vervelend lopend motortje. Jij mag doen en laten wat je wilt. Een paar dingen mag je 
niet. Je blijft van kinderen af. Je blijft zo'n stuk bij ze vandaan (20 cm) en je blijft van spullen af. Je hebt voor 
een paar minuten benzine. Daarom moet je tanken. Anders kun je niet verder. Jouw klasgenoten zijn de 
benzinepompen. Maar die zijn gesloten. Het is namelijk midden in de nacht. Jij als motortje wil toch benzine 
krijgen en jij doet je uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Het vervelende voor jou is dat de 
benzinepompen hoe dan ook geen benzine geven. Ze geven jou geen aandacht. Nu gaat het erom: wie is de 
baas. Ben jij de baas en lukt het je om aandacht van de benzinepompen te krijgen (dan geven ze jou benzine), 
of zijn de benzinepompen jou de baas en lukt het ze om jou geen aandacht te geven. 
 
Kernen van deze oefening voor leerlingen zijn:  
- doe niet mee met narigheid  
- wees eigen baas, laat je niet bepalen door negatieve mensen, en wees sterk over jezelf  
- richt je op positieve situaties en vriendschappen  
- je bent een held als je “Nee” durft te zeggen tegen jouw vrienden  
- word je bewust dat negatieve mensen jouw irritatie, angst en meeloopgedrag nodig hebben om door te gaan.  
 
Om die reden zijn negatieve mensen van jou afhankelijk. En zolang jij angstig bent, geïrriteerd of mee loopt, 
houd je het in stand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

'Laat je spaarvarken knallen!'  

 
Met dank aan de familie van Turennout, hadden we op 1 januari 2017 weer een mooi schoon plein! Jorrit uit 
groep 8 heeft samen met zijn twee broers geholpen om al het vuurwerk van het plein op te vegen. Zo waren 
we in een uurtje klaar!  

 

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  

 
 

 

 

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  

 

 

 


