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 Schooljaar 2016-2017/ 8 
 
 
Vanuit het team 

 
Open dag 
Voor alle ouders die op zoek zijn naar een basisschool en/of een peutergroep organiseren we op woensdag 5 
april een open dag. Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen die op zoek zijn naar een school die bij hen 
past, nodig ze dan namens ons van harte uit voor onze open dag! Onze leerlingen laten graag vol trots hun school 
zien.  
 

 
 
 
Uitnodiging ouderavond over 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 van 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. In 
schooljaar 2017-2018 zullen we nog de huidige schooltijden hanteren.  
 
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 en afscheid 

Ivar van der Veen, broertje van Anastasia uit groep 1a, is in maart gestart bij de peutergroep. Benjamin 
Timmerman, broertje van Thomas uit groep 2b begint in april bij de peuters. 
 
Sophie Aan ’t Goor, Dewi Kelder, Devon Oudshoorn en Luke de Waard worden in april vier jaar. We wensen 
jullie een hele mooie schooltijd toe op De Gong.  
 
In groep 7b hebben we afscheid genomen van Delano Koldenhof, hij is na de voorjaarsvakantie naar De Vorm 
gegaan.  
 
 

Kinderopvang Kindcentrum De Gong 

De peutergroep is gestart met een gekoppeld thema, kinderboerderij en lente. 
De groep is al helemaal in lente sfeer en samen hebben we het over alles wat groeit en bloeit. Van jonge dieren 
in de wei tot het kweken van plantjes op de groep. Aankomende donderdag gaan de peuters, als het mooi 
weer is, op visite naar de kinderboerderij om daar met de dieren te knuffelen en natuurlijk lekker te spelen. 
 
Ook de BSO is begonnen met een nieuw thema. De BSO maakt kennis met het thema kunst. Dat betekent 
experimenteren met verf, papier en klei maar ook dansen in het speellokaal. Daarnaast gaan we 
echte kunstwerken bekijken in een galerie maar ook kunstwerken die te vinden zijn in De Maten zelf! 
 

 
 

Openingsdienst start schooljaar 

PCBO Apeldoorn ziet ouderbetrokkenheid als een belangrijk onderdeel van een succesvolle 
school. Betrokkenheid van ouders draagt bij aan een plezierige, zinvolle en leerzame tijd voor kinderen op 
school. Zou het niet mooi zijn als we daar komend jaar al bij het begin van het schooljaar uiting aan kunnen 
geven?! 
 
Vandaar,.... ouders gezocht! Op maandag 4 september 2017 vindt de jaarlijkse Openingsdienst in de Grote Kerk 
van Apeldoorn plaats. Wilt u meezingen in het koor van ouders tijdens deze dienst? Kunt u 2 tot 3 keer 
oefenen, onder deskundige leiding, van 16.00 - 17.00 uur op een PCBO school? (Er is een voorkeur voor een 
maandag, maar we bepalen het in overleg.) 
 
Geeft u zich dan op bij Martin Kooijmans, mkooijmans@pcboapeldoorn.nl en u ontvangt nadere informatie. 
Opgeven kan tot 21 april. 
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Trefwoord  

 
“Beperkt” is het thema waar we al 2 weken  met de godsdienstlessen over leren.  We praten er ook de 
komende week nog over.  
 
Leven met een beperking betekent leven met het feit dat er een planfond zit aan bepaalde mogelijkheden. Een 
plafond dat lager  
ligt dan bij de meeste andere mensen. Ook al ben je olympisch topsporter, met een beperking blijft je 
bewegingsvrijheid in sommige opzichten begrensd. Maar dat maakt je niet minder mens. Precies om dat laatste 
draait het in de Bijbelverhalen rond dit thema.  
De kinderen leren wat bedoeld wordt met beperkingen en wat dit betekent voor de mensen die met een 
beperking moeten leven. Ze leren ook anders kijken door oog te hebben voor wat iemand zelfstandig kan. Zoals 
ook Jezus de mens niet benadert vanuit zijn kwetsbaarheid maar hem in zijn kracht wil zetten.  
De kinderen horen voorbeelden hoe vanuit de samenleving de verantwoordelijkheid voor een ander wordt 
opgepakt door organisaties , maar ook door regelgeving en ondersteuning vanuit de overheid. Het gaat hierbij 
niet alleen om weten, maar ook om gevoelig worden voor wat dit met mensen doet.  
 

             Vanaf 3 april is het thema “opstaan”.   
  

In dit thema ontdekken de kinderen de verschillende betekenissen van opstaan. 
Opstaan begint met ’s morgens opstaan uit je bed en actief worden. Dingen 
aanpakken die veranderd en verbeterd moeten worden. Opstaan tegen onrecht dat 
bijvoorbeeld dieren wordt aangedaan.  
Opstaan kan ook betekenen: het opnemen voor mensen die in de verdrukking komen.  
Natuurlijk , het opstaan met Pasen is niet hetzelfde als de kleine momenten van 
opstaan die kinderen nu en dan om zich heen kunnen ontdekken. Maar het 
levensverhaal van Jezus, inclusief het paasverhaal, vormt wel degelijk een 

                                            inspiratiebron die mensen bemoedigt om zich in te zetten voor een meer humane  
                                            wereld.  
 

Vanuit de MR 

 
De afgelopen vergadering hebben we de ouderbijeenkomst geëvalueerd. Het is wat ons betreft goed bevallen 
en we willen hier zeker een vervolg aangeven. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 19 juni en heeft 
communicatie als thema. Wij zullen u middels de nieuwsbrief op de hoogte houden over tijdstip en 
aanmeldingen. Verder hebben we het medewerker tevredenheidsonderzoek en de halfjaarevaluatie 
besproken.  
 
BELANGRIJKE OPROEP!   
Aan het einde van het school jaar komt er een plek vrij in de oudergeleding. Graag willen wij iedereen 
verzoeken die belangstelling heeft om de MR te komen versterken dit kenbaar te maken door ons te mailen via 
mrgong@pcboapeldoorn.nl . Mochten er vragen zijn omtrent deze plek stel ze dan gerust, op dit adres kunt u 
ook al uw overige vragen aan de MR kwijt. Wij hopen eind april de zoektocht naar kandidaten te kunnen 
afsluiten zodat belangstellende(n) één of twee vergaderingen kunnen bijwonen en zodoende een 
weloverwogen keuze te maken.  
 
Met vriendelijke groeten, namens de MR De Gong, Martin Händel 
  

mailto:mrgong@pcboapeldoorn.nl
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De GMR zoekt enthousiaste nieuwe ouders! 

 
Ben je op zoek naar hoe je betrokken kunt zijn bij het onderwijs aan jouw zoon of dochter? Dan is deelname 
aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) iets voor jou! 
 
De GMR staat dichter bij jouw school dan vaak wordt gedacht. Onderwerpen waarover de GMR adviseert of 
waaraan zij instemming verleent aan de Raad van Bestuur (RvB) en die van directe invloed zijn op het beleid op 
jouw school zijn bijvoorbeeld: Het strategisch meerjarenbeleidsplan, de nieuwe organisatiestructuur, 
verzuimbeleid, duurzame inzetbaarheid en veiligheid op de scholen.  
 
Actuele thema's waaraan de GMR werkt zijn Passend onderwijs, ICT op school en wijkgericht werken. Door 
constructieve relatie met de Raad van Bestuur maakt de GMR een positief verschil voor het bestuur van PCBO.  
 
Deelname aan de GMR houdt in: 
* Werken in een prettige, open sfeer; 
* Ruimte voor initiatief en delen van ervaring 
* Gemiddeld 1 keer per maand een avondvergadering; 
* Zitting nemen voor drie jaar. 
* Een onkosten vergoeding voor telefoonverkeer en printen. 
 
Ben je enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch en geeft het je voldoening als je iets voor mede-ouders, 
leerlingen en leerkrachten kunt bereiken ? Ga voor meer informatie naar www.gmrpcboapeldoorn.nl. Je bent 
van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
 

Vanuit de ouderraad 

 
Scholierencross. 
Wat hadden we een geluk, het bleef droog. De Ouderraad stond er weer met onze rode 
partytent met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Er waren dit jaar 28 kinderen, die de 
Gong vertegenwoordigden, en wat hebben ze hun best gedaan. Geweldig! Uit groep 8 zette 
Terrence Daleman een bijzonder goede prestatie neer; hij eindigde op de 2e plek! 
Gefeliciteerd met deze prijs!  
 
Via deze weg willen wij de mensen bedanken die ons hebben geholpen om een leuke activiteit 
voor de leerlingen te organiseren. Hartelijk bedankt.  
We hopen dat er volgend jaar weer zoveel sportieve leerlingen zijn,  
die mee doen aan de scholierencross. 
 
Pannenkoekendag. 
Groep 8 gaat vrijdag 24 maart naar de Matenhof om  daar traditiegetrouw 
pannenkoeken te bakken voor alle bewoners. Zoals elk jaar mogen de bewoners 
genieten van een heerlijke pannenkoek, die de leerlingen zelf maken en serveren. 
Onder toezicht van de Ouderraad, hulpouders en personeel van de Matenhof 
staan de leerlingen in de keuken en doen ze de bediening in de zaal. Het wordt 
vast een groot succes. Veel plezier toegewenst aan de leerlingen, leerkracht en 
hulpouders! 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.gmrpcboapeldoorn.nl/
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Avondvierdaagse. Let op!!! 
Zoals eerder al aangegeven in de nieuwsbrief, staat in de jaarplanning de 
avondvierdaagse verkeerd ingepland. Noteer de volgende nieuwe data in uw 
agenda.  Van 6 t/m 9 juni zullen wij de Beekbergse avondvierdaagse lopen ! 
Nadere informatie zal tegen die tijd volgen!  
 
 
 
 

 

Kanjertraining 

 
Afgelopen week ben ik , als kanjercoördinator, in alle groepen geweest om te kijken.  
Wat heerlijk om te zien dat er in alle groepen kanjertaal gesproken wordt. Kinderen weten waar je het over 
hebt het als het gaat om de petjes, en kunnen vertellen wat ze betekenen.  
Ook heb ik in groepen gezien dat er veel onderling vertrouwen is, in werk en spel.   
Mooi  ook om te zien dat er veel complimenten onderling worden uitgewisseld.  
Het is ook fijn om als collega’s regelmatig met elkaar in gesprek te zijn over wat we doen en hoe we dat doen. 
Zo houden we elkaar scherp en ons onderwijs op een kanjerpeil.  
 
Joke van Geert, leerkracht groep 3, leerkracht De Lift en Kanjercoördinator  
 
Wees goede vrienden voor elkaar  
Goede vriendschap: Je helpt elkaar, je vertrouwt elkaar, je doet graag dingen samen, je bent niet bang voor 
elkaar en je haalt bij elkaar het beste naar boven. Slechte vriendschap: je gebruikt elkaar, je wantrouwt elkaar, 
je doet dingen samen uit berekening/uit sensatiezucht, je bent bang voor elkaar, en je haalt bij elkaar het 
slechtste naar boven.  
 
De Kanjertraining sluit aan op het idee: wees goede vrienden voor elkaar.  
Het een en ander betekent dat je als goede vriend jouw vriend bijstaat bij van alles en nog wat, en dat zoiets 
wederzijds is. Er moet namelijk - naar het idee van de Kanjertraining - op de een of andere manier een balans 
zijn in geven en nemen. Vriendschap betekent onder andere dat je probeert te voorkomen dat jouw vriend 
streken uit haalt, of beslissingen neemt die onverstandig zijn. Als we het hebben over pesterijen, dan betekent 
dit dat jij jouw vriend tegen houdt als hij pestgedrag vertoont. Vrienden zijn immers niet bang voor elkaar, 
vrienden hebben het goed met elkaar voor. Doet jouw vriend vervelend en je staat erbij, dan geef je door jouw 
aanwezigheid morele steun aan het wangedrag van je vriend. “Je geeft benzine!” Ben je een goede vriend dan 
verwachten leerkrachten dat jij je vriend tegenhoudt. Blijft jouw vriend doorgaan met ruzie zoeken, ondanks 
jouw tegenwerpingen, dan trek je jouw vriend erbij weg of je loopt er bij weg. Daarmee laat je zien dat je 
enerzijds een betrokken vriend bent op een positieve manier, en dat je jouw vriend niet steunt in het uithalen 
van narigheid. (Het is precies dit gegeven dat in tal van pesterijen terugkomt namelijk: slechte vrienden 
corrigeren elkaar niet). 
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Hieronder de aanpak voor kleuters, weergegeven in een striptekening 

 

Toelichting:  

Vlerkje doet vervelend. Zijn vriend aapje staat erbij. Aapje heeft een rode pet met een witte klep. Dat wil 
zeggen dat aapje leuk is op een goede manier en het niet fijn vindt dat vlerkje - die geen witte klep heeft - zo 
vervelend doet tegen konijn. Konijn is niet bang. Die heeft een witte pet in de hand. Konijn is vriendelijk en 
weet dat Vlerkje wel vaker nare dingen zegt, die hij eigenlijk niet meent. Daarom zegt konijn er wat van. Maar 
Vlerkje luistert niet. Aapje vindt het nu vervelend worden. Als hij erbij blijft staan dan krijgt konijn het idee dat 
aapje met vlerkje mee doet. Aapje wil niet meedoen met vlerkje. Daarom spreekt aapje vlerkje aan en zegt: 
“Nu moet je stoppen, het is niet leuk wat je doet.” Maar vlerkje gaat door. Aapje pakt vlerkje nu beet en trekt 
hem bij konijn vandaan. Vlerkje laat zich corrigeren door aapje. Zijn petje krijgt een witte klep. Daarmee wordt 
symbolisch weergegeven dat vlerkje tot bezinning komt. 
 
 

Ingezonden bericht uit de buurt  

 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over werkzaamheden aan de Koperslagersdonk en 

Smeltersdonk, waarbij asbest verwijderd moet worden. Gepland was maandag 27 februari (week 9), het wordt 

nu maandag 24 april (week 17). Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: 

Kees Walter, Smeltersdonk 14: Tel. 055-5421451 E-mail: kedowalter@gmail.com 
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Nieuw: spreekuur kinder-&allergiediëtist in de school 

 
Vanaf 1 februari 2017 houdt Kinder- & Allergiediëtist Els van den Heuvel spreekuur in onze school. Dat is uniek 
in de regio. Op de oneven weken is zij aanwezig op donderdagmorgen van 8.30-13.00 uur.  
 
Els van den Heuvel heeft de afgelopen jaren als kinder- en allergiediëtist bij Vérian gewerkt en is op 1 januari 
gestart met haar eigen praktijk. Zij is gespecialiseerd in kindervoeding, voedselovergevoeligheid (allergie, 
intolerantie), prikkelbare darmsyndroom en het FODMAP dieet. Zij begeleidt kinderen en een specifieke groep 
volwassenen. Zij werkt samen met het CJG Apeldoorn, kinderartsen, kinderallergologen, kinderpsychologen, 
kinderlogopedisten, kinderfysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten, maag- darm- en leverartsen, 
huisartsen en Naviva.  
 
Naast werkzaamheden in de praktijk verleent zij ook haar medewerking aan het Kindereetteam en de 
Kinderallergiepoli van het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. Daarnaast geeft zij regelmatig presentaties en 
verzorgt zij scholingen voor andere gezondheidswerkers. Voor begeleiding is een verwijsbrief van een arts 
noodzakelijk. Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. 
Uit de aanvullende verzekering is vaak meer vergoeding mogelijk. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen 
risico.  
 
Om het beste resultaat te bereiken vindt Els persoonlijk contact van groot belang. De begeleiding vindt 
grotendeels plaats in de praktijk, maar zij is ook telefonisch of via de mail bereikbaar.  
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:  
Els van den Heuvel  E: info@kinderallergiedietist.nl 
T: 06-42865590   I: www.kinderallergiedietist.nl  
  
Wie zijn er jarig in maart-april? 

 
Verjaardagen maart 

Datum:  Naam:    Groep:  

23   Noah Hylckama Vlieg (2012)  1B 
24   Pien Scholten (2006)   7A 
27   Evi Broekhuis (2006)   7A 
30   Daphne Olla (2005)   8 
 
Verjaardagen april 
 
4  Benjamin Timmerman  Peutergroep 
5   Owen Glass (2011)   2B 
8   Sanne van Amersfoort (2008)  5 
10   Joris Oving (2009)   4 
16   Noor Lugtenburg (2009)   4 
17   Sven Havekes (2012)   1B 
18   Aya Imahda (2006)   7B 
20   Boaz Amptmeijer (2011)   2B 
20   Thomas Timmerman (2011)  2B 
20   Jordy van Triet (2009)   4 
26   Sven Molenkamp (2008)   5 
27   Zoe Jacobsz (2008)  5 
28  Olaf te Raa (2007)   6 
29  Dominique Ten Berk de Boer 8 
30   Roos de Beus (2011)   2A 
 

 

mailto:info@kinderallergiedietist.nl
http://www.kinderallergiedietist.nl/
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