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 Schooljaar 2016-2017/ 6 
 
 
Vanuit het team 

 
Schoolgids  
Na de kerstvakantie ontving u van ons eenmalig onze nieuwe schoolgids. Hierin staat beschreven wat wij 
belangrijk vinden en hoe we daar vorm aan geven. Ook zijn in de schoolgids zaken terug te vinden, die wij ook 
wel ‘Typisch De Gong’ noemen, omdat ze onze school speciaal maken. Denk bijvoorbeeld aan onze 
Talentenmiddagen. Twee keer per jaar sluiten we de talentenmiddagen af met een presentatie voor ouders en 
volgende week is het weer zo ver!  
 
In de schoolgids staat ook beschreven hoe wij vorm geven aan de christelijke identiteit van onze school. Tijdens 
de koffieochtend van 15 februari praten we daar graag met u over door. Van harte welkom van 08.30 – 09.30 
uur.  
 
Mocht u n.a.v. wat u gelezen heeft in de schoolgids nog vragen hebben of tips, dan houden wij ons van harte 
aanbevolen! 
 
Andere schooltijden 
Voordat beide scholen gingen fuseren in 2015 waren we intern al een verkenning gestart rondom andere 
schooltijden voor beide Gongen. Toen de Raad van Bestuur van PCBO het besluit had genomen dat beide scholen 
gingen fuseren, is alles rondom het verkennen andere schooltijden even in de ijskast gezet. Nu zowel kinderen, 
leerkrachten als ouders redelijk gesetteld zijn, willen we graag opnieuw de verkenning rondom andere 
schooltijden opstarten.  
 
Dit gaan we doen onder de deskundige leiding van Hans te Lindert van Penta Rho. Hij is expert in het begeleiden 
van scholen bij een verandering van schooltijden. Op woensdagavond 5 april van 19.30 – 21.00 uur organiseren 
we als school samen met hem een ouderavond om jullie alles uit te leggen over de verschillende mogelijkheden 
die er zijn qua schooltijden, de stappen die we gaan nemen en het bijbehorende tijdpad.   
 
We vinden het belangrijk dat van ieder gezin in ieder geval één ouder/verzorger aanwezig is. Ook de ouders van 
wie de kinderen nog niet gestart zijn, maar al wel aangemeld zijn en de ouders van onze peuters nodigen we van 
harte uit voor deze avond. Dus houd de avond alvast vrij in uw agenda! 
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong,   
 
Kitty ten Napel 
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Welkom! 

Fenna van der Westen, Iris van den Heuvel en Luuk de Jong komen vanaf februari spelen bij de peutergroep. 
Tias Bentum en Anastasia van der Veen zijn begonnen in groep 1. We wensen jullie een mooie schooltijd toe!  
 
 

Werkgroep Andere schooltijden 

Ruim vóór de ouderavond van 5 april gaat de werkgroep ‘Andere schooltijden’ al vast aan de slag met 
voorbereidende werkzaamheden. De werkgroep bestaat uit de volgende deelnemers:  
 

- Remco Bressser is namens alle ouders lid van de oudergeleding van de mr en hij is de vader van 
Florian in groep 3 en van Tijmen in groep 5.  

- Hilde Klein Kranenburg is namens het team lid van de personeelsgeleding van de mr en tevens 
leerkracht van groep 7b. 

- Ina Bouman is leerkracht van groep 4   
- Rosan Knijn is de moeder van Migo uit groep 1/2a.  

 
De eerste bijeenkomst staat gepland op maandag 13 februari. Gedurende het traject zal de werkgroep drie 
keer bij elkaar komen.   
 
 

Kinderopvang Kindcentrum De Gong 

Peutergroep: 
Sinds 2 weken begroeten de juffen van de peutergroep de peuters bij binnenkomst met het geven van een 
hand, net zoals we dat in de rest van de school doen. Voor de peuters was het even wennen, maar zijn het nu 
helemaal gewend. We vinden persoonlijk contact en aandacht belangrijk.  
Ook gaan we in de peutergroep beginnen met de Kanjertraining peuterverhalen. Zo maken we de peuters al 
wegwijs met de personen en dieren van de Kanjertraining. De peutergroep is gericht op het creëren van een 
doorgaande lijn met de groepen 1-2. We merken dat voor de peuters van onze peutergroep de overstap naar 
de schoolsituatie als vanzelf gaat.  
 
BSO: 
We werken deze periode aan het thema: het restaurant. We gaan heerlijk soep maken, patatjes bakken of van 
eierkoeken gebakjes maken etc. Wat ruikt het in de school dan super lekker als we aan het koken en bakken 
zijn. Het allerleukste vinden de kinderen het, als er wat over is en ze dat mogen uitdelen aan de juffen van 
school. Aan het eind van het thema mogen de ouders komen voor een hapje en een drankje, want dan zijn de 
BSO kinderen ‘echte’ koks geworden. 
 
De BSO opvang is tijdens de voorjaarsvakantie alle dagen open en de peutergroep op dinsdag en donderdag.  
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Christelijke identiteit 

Vanuit de schoolgids 
In de schoolgids kunt u op pagina 9 lezen op welke manier wij het christelijke karakter van onze school 
vormgeven in ons onderwijs. 
‘Wij ervaren de verschillen tussen de kinderen als waardevol, omdat ze unieke schepselen van God zijn. Wij 
worden daarbij geïnspireerd door Gods woord. Om die reden schenken wij nadrukkelijk aandacht aan de kennis 
van de Bijbel en aan de beleving van het geloof in Jezus Christus. Wij doen dat met respect voor alle 
verscheidenheid waarin dat mogelijk is.  
 
In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar en in verhalen en in vieringen. In het 
onderwijs staan daarom waarden centraal als verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, zorg en 
aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienstbaarheid en ontplooiing in de school als 
gemeenschap’.  
 
Trefwoord 
Wij gebruiken voor Godsdienstige vorming de methode Trefwoord. Elke schooldag wordt geopend en 
beëindigd met een lied, gedicht of gebed. Alle kinderen doen daaraan mee. We vertellen Bijbelverhalen en 
praten met de kinderen over wat die verhalen ons kunnen leren. Van 13 februari tot en met 5 mei 2017 zijn dat 
de volgende thema’s: 
 
Zoeken en vinden (week 7 t/m 10). Inhoud: Over verliezen en zoeken; over weglopen en terugkeren; over blij 
zijn als alles weer compleet is. Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon 
(Lucas 15). 
 
Beperkt (week 11 t/m 13). Over leven met beperkingen; over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.  
Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus 3); De melaatse 
(Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7). 
 
Opstaan (week 14 en 15). Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen 
voor wat van waarde is. Bijbel: Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22); Voor Pilatus (Lucas 
22 en 23); Jezus’ dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24). 
 
Tien Woorden voor tien dagen (week 16 t/m 18). De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, 
leven, eerbied, eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde. Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien 
Geboden (Deuteronomium 5). 
 
Maandviering 
Iedere maand is er een maandviering verzorgd door één van de groepen waarbij de ouders van deze groep ook 
uitgenodigd worden om mee te vieren. In februari is groep 5 aan de beurt. Naast de maandvieringen besteden 
we ook veel aandacht aan de christelijke feesten.  

 
Koffieochtend 
Op woensdag 15 februari staat er weer een koffieochtend gepland van 08.30 – 09.30 uur. Het onderwerp van 
gesprek zal dit keer zijn ‘De Gong als christelijke school, hoe geven we daar vorm aan?’. U bent van harte 
welkom om hierover met ons in gesprek te gaan.  
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Vanuit de MR 

 
Afgelopen 16 januari heeft de MR voor de eerste keer een ouderpanel bijeenkomst gehouden. Er waren 8 
ouders aanwezig waar wij bijzonder blij mee waren. Samen met de directie en leden van de MR werd er 
gediscussieerd over andere schooltijden en over de school als Integraal Kindcentrum. Het is goed om te zien 
wat ouders belangrijk vinden als het over deze onderwerpen gaat. We hebben nuttige informatie gekregen om 
verder te gaan om de juiste keuzes te kunnen maken of zaken verder uit te werken. Wij zullen zeker nog een 
aantal avonden nodig hebben om alle aspecten van deze onderwerpen te behandelen, maar de eerste aanzet is 
ons heel goed bevallen. Tijdens de aanstaande vergadering zal de volgende avond worden gepland en worden 
te bespreken onderwerpen gekozen. Na afloop heeft er nog een regulier stukje vergadering plaatsgehad, maar 
deze werd eigenlijk gevuld met vragen van de ouders die waren blijven zitten over de MR-werkzaamheden. 
Wilt u ook bij een volgende ouderpanel avond zijn, houdt dan de Gonggeluiden en/of Digiduif in de gaten. Wij 
zullen tijdig laten weten wanneer deze plaatsvindt en wat u moet doen om erbij te zijn.    
 
Met vriendelijke groeten, namens de MR De Gong, Martin Händel 
 

Vanuit de ouderraad 

 
Disco 
Wat was het toch weer een geweldige disco! Zo leuk om te zien hoe de kinderen op zo’n avond zich vermaken! 
Er is behoorlijk gedanst en gezongen. De OR was erg blij met zo’n grote opkomst! Dit jaar hadden we voor het 
eerst de Nieuwjaarskoffie gecombineerd met de disco. Ook bij de koffie was de opkomst groot, wat leuk dat 
veel ouders hier gebruik van hebben gemaakt! De OR heeft genoten en de kinderen ook. Op naar de volgende 
disco!! 
 
Scholierencross 
Zaterdag 18 maart 2017 is het weer zover, dan kunnen de kinderen weer gezellig mee doen met de 
scholierencross.  De scholierencross wordt altijd georganiseerd door AV’34. Zij stippelen in het Ordenbos 
verschillende parcours uit. De bedoeling is dat de kinderen een stuk hardlopen. Dit doen ze gezamenlijk met 
leeftijdsgenoten van andere scholen uit Apeldoorn. De OR zal er staan met een grote rode partytent met wat 
drinken en wat gezonds voor de kinderen. Uiteraard zullen we de kinderen goed aanmoedigen als ze hardlopen 
en kunnen de ouders koffie of thee bij ons nuttigen. Na het hardlopen, kun je nog een bezoekje doen bij AV’34. 
Daar hebben ze allerlei leuke activiteiten georganiseerd op de atletiekbaan. Dus ben je lekker sportief of vind je 
het leuk om mee te doen,  dan ben je van harte welkom !! Geef je snel op door het opgavestrookje in de 
brievenbus van de OR in de garderobe te doen! Wij hebben er al zin in….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

Kanjertraining 

 
De Kanjertraining hanteert het uitgangspunt dat de meeste mensen het verlangen hebben het goede te doen. 
De meeste mensen willen immers een goede vader of moeder zijn; een goede broer of zus; een goede zoon of 
dochter; een goede buurman of buurvrouw; een goede vriend of vriendin; een goede collega... Kortom: de 
meeste mensen willen gezien worden als een goed persoon.  
Om die reden wordt kinderen geleerd ‘er iets van te zeggen’ als een klasgenoot vervelend gedrag vertoont. Dat 
‘er iets van zeggen’ is geen opvoeden tot weerbaarheid of iets dergelijks, maar een manier waarmee kinderen 
wordt bijgebracht te helpen, zonder betweterig te zijn. ‘Ik help jou, door er iets van te zeggen, want ik weet dat 
jij het goed bedoelt.’ De Kanjertraining is in die zin geen ‘weerbaarheidstraining’, maar een training waarin 
kinderen wordt geleerd elkaar de hand te reiken. Voor kleuters is dit uitgangspunt in het navolgende plaatje 
uitgebeeld. 

 

Toelichting “Aapje wou eens lollig zijn en kneep in de oren van het konijn.”  Konijn is niet bang of niet-
weerbaar. Konijn is ‘gewoon’ een vriendelijk kind dat er vanuit gaat dat aapje te vertrouwen wil zijn. Konijn 
begrijpt dat aapje weer eens te ver gaat. Aapje gaat te ver omdat het veel voorbeelden ziet van mensen die 
idiote streken uithalen en rare opmerkingen maken die zijzelf als grappig zien. En als aapje ook idioot doet, dan 
heeft hij de lachers in de klas op de hand en denkt aapje: ik ben lollig. Aapje wil een te waarderen persoon zijn 
en gaat dus door met zijn/haar grensoverschrijdend gedrag. Konijn helpt aapje door er iets van te zeggen. 
Aapje komt tot bezinning (de klep van de rode pet wordt wit). Hij snapt dat hij te ver is gegaan en maakt het 
goed met konijn. 
 
In hogere groepen wordt de taal naar kinderen aangepast om meer bij hun beleving te passen, maar de 
boodschap is hetzelfde! 
 

Talentenmiddag  

 
Taal, lezen, rekenen en spelling zijn belangrijke vakken. Daarnaast is de creatieve vorming van kinderen een 
belangrijk speerpunt van onze school. Ook hierbij streven we kwaliteit na. We organiseren de creatieve vakken 
groepsdoorbroken voor groep 3,4,5 en voor groep 6,7,8. Rondom een thema worden de creatieve vakken 
tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, dans, koken en techniek in een cyclus van 5 of 6 aaneengesloten 
lessen aangeboden. Ontdekken, samenwerken, leren en presenteren kenmerken deze organisatievorm. 
Cultuurorganisatie Markant participeert gedurende het gehele jaar tijdens onze talentenmiddagen. We sluiten 
de lessencyclus af met een presentatie.  
 
De eerstvolgende presentatie van de Talentenmiddag aan ouders staat gepland op 23 februari en start 
om 14.15 uur.  
 

Ruimte voor talent! 
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Ingezonden brief uit de buurt  

 
Apeldoorn,  7 februari 2017 
 
Geachte mevrouw Ten Napel, 
 
Een zevental van de geschakelde bungalows aan de Koperslagersdonk en de Smeltersdonk hebben een 
dakopbouw met kunststof leien. 
 
ASBEST 
Nu is bij toeval vorig jaar ontdekt dat deze kunststof leien asbest bevatten. De doelstelling van de overheid is alle 
asbest voor 2024 in Nederland te saneren en zodoende dan geheel asbest vrij te zijn. Wij (de bewoners van deze 
zeven woningen) zijn van mening om niet tot 2024 te wachten met het saneren, maar om meteen het risico van 
gevaar van vrijkomen van asbest door bijvoorbeeld storm, aan te pakken en er asbestvrije leien op te leggen. 
Het saneren van de asbestleien gebeurt door een gecertificeerd bedrijf en zal met de grootst mogelijke 
voorzichtigheid gebeuren, zodat het risico voor omwonenden en voorbijgangers  vrijwel nihil zal zijn. Vijf meter 
vanaf de werkzaamheden wordt het terrein c.q. de weg afgezet met een lint, waarbinnen men zich niet mag 
bewegen  
 
OVERLAST 
Er zal zeker enige hinder zijn van vrachtverkeer door de aan- en afvoer van materialen. Ook  zal er tijdens de 
uitvoering sprake zijn van overlast. Geadviseerd wordt daarom in die periode de Smeltersdonk, waar mogelijk,  
te vermijden.  
 
START EN DUUR 
De geplande werkzaamheden zullen, voor zover bekend, op maandag 27 februari starten en zullen ongeveer 8 
weken in beslag nemen. Een en ander is mede afhankelijk van de weers-omstandigheden. 
 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en dat u begrip heeft voor de overlast en de daarbij 
behorende werkzaamheden.  Het lijkt ons goed, dat u via uw media de ouders op de hoogte wil stellen van deze 
werkzaamheden. Bij vragen neem gerust contact op met één van onderstaande contactpersonen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jan Olijve, Koperslagersdonk 227, tel. 5421467 
Jan van Veen, Smeltersdonk 6,      tel. 5422634 
Kees Walter, Smeltersdonk 14:      tel. 5421451  E-mail: kedowalter@gmail.com 
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Wie zijn er jarig in februari-maart? 

 
Verjaardagen februari 

Datum:  Naam:    Groep: 

1   Sofie Zwaal (2012)   1A 
2   Tias Bentum (2013)   1A 
4   Huub Kamperman (2009)   4 
4   Alysia Langerak (2008)   5 
4   Shahir Masudi (2006)   6 
4   Luca Schuur (2009)   4 
5   Lisanne Bod (2009)   4 
7   Anne Lugtenburg (2006)   7A 
8   Olivia Verhoeven (2009)   4 
8   Lars Vriendts (2010)   3 
10   Jannick Buitenhuis (2008)   5 
12   Fleur van Brink (2010)   3 
15   Jeslin Bossenbroek (2011)  2A 
16   Thalia Pierkhan (2009)   4 
18   Megan Broekhuizen (2006)  7B 
19   Danytha Cordilia (2006)   7A 
20   Veerle Buchwald (2005)   8 
22   Kristian Bod (2007)   6 
22   Rowan Havekes (2011)   2A 
25   Dennis Fitskie (2010)   3 
27   Karianne van den Berg (2009)  4 
 
Verjaardagen maart 

Datum:  Naam:    Groep:  

5   Emma van Lierop (2010)   3 
7   Phebe van Loon (2007)   6 
7   Seline de Ruiter (2004)   8 
8   Thirza Jacobs (2006)   7B 
9   Lars Slijkhuis (2009)   4 
10   Dino Betzold (2006)   7B 
10   Sander Scholten (2007)   5 
14   Tijmen van Hierden (2006)  7B 
15   Thijs Kaal (2012)    1B 
19   Tim Slagers (2012)   1B 
22   Marijn Oving (2006)   7A 
23   Noah Hylckama Vlieg (2012)  1B 
24   Pien Scholten (2006)   7A 
27   Evi Broekhuis (2006)   7A 
30   Daphne Olla (2005)   8 
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6 06-02/ 10-02 08-02 – Studiedag team – leerlingen vrij 
11-02 – Schoolvolleybal groep 6/7/8 
 

7 13-02/ 17-02 13-02 – Uitnodiging tien minuten gesprek mee 
13-02 - MR en OR vergadering 
14-02 – Inloop schriftelijk werk 15:00 – 15:15 u 
15-02 – Koffie ochtend 08.30 – 09.30 u, onderwerp: de christelijke identiteit van de 
school 
16-02 - Rapport mee 
17-02 – Gebedsgroep voor ouders 08.30 - -09.30 u  
 

8 20-02 / 24-02 Opruim/schoonmaakweek 
10 minuten gesprekken 
20-02 – Gespreksavond  
20-02 – Maandviering groep 5 08.30 – 09.00 u  
23-02 - Talentmiddag presentatie met ouders 14.15 u 
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27-02 / 03-03 

 
Voorjaarsvakantie: BSO alle dagen open en Peuteropvang op dinsdag en donderdag 
 

10 06-03 / 10-03 08-03 – Hoofdluiscontrole: geen gel s.v.p.! 
 

11 13-03/ 17-03 Week van de techniek groep 7 
16-03 – Kangoeroewedstrijd (voor de kinderen van de Lift) 
17-03- Kerk en School groep 5/6 
17-03 - Gebedsgroep voor ouder 08.30 – 09.30 u  
17-03 – Kerk- en schoolactiviteit groep 5/6  
18-03 – Scholierencross groep 3 t/m 8  
 

12 20-03/24-03 20-03 – Maandviering groep 1/2 B 08.30- 09.00 u  
22-03 – Nationale Rekendag 
23- 03 – Koffie ochtend 08.30 – 09.30 u  
24-03 – Pannenkoekendag  
 

13 27-03 / 31-03 Op-visite-week 
27-03 – MR en OR vergadering 
29-03 – schoolvoetbal 7/8  
 


