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       Schooljaar 2016-2017/10 
 
Vanuit het team 

 
Laatste periode… 
We zijn in de laatste periode van het schooljaar aangekomen. De beide kampen en de schoolreisjes waren een 
groot succes! De komende weken worden er weer volop toetsen afgenomen om te meten hoeveel 
ontwikkeling er is doorgemaakt. Groep 7 maakt zich op voor de pre-adviesgesprekken en alle groepen zijn aan 
de laatste milepost van IPC begonnen. We hebben nog de avondvierdaagse en een spannende sportdag voor 
de boeg: De Erica cup. In sommige groepen draaien af en toe nieuwe kinderen mee die volgend jaar bij ons 
gaan starten. Kortom, nog volop reuring in de school. Intussen genieten we tijdens de pauzes van het mooie 
weer. Soms picknicken we gezellig op het veld of we gymmen buiten!  
 
Groepen volgend schooljaar 
Komend schooljaar starten we weer met 10 groepen, inclusief een peutergroep. Vanaf de kerstvakantie start er 
een derde kleutergroep. Wie welke groep gaat bemensen maken we dit schooljaar pas heel laat bekend. Dat 
heeft te maken met de invulling van de vacature voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof van juf 
Stephanie, daarin zijn we afhankelijk van de planning van PCBO die voor 27 scholen vacatures in moet vullen.  
 
Inschrijven 
Aan alle ouders van onze leerlingen die nog jongere broertjes of zusjes hebben, het verzoek tijdig een 
inschrijfformulier in te leveren zodat we een plekje vrij kunnen houden.  
 
Welkom! 
Fien Eenkhoorn is gestart bij de peutergroep en vanaf juni komt Jaelynn Nuriman ook spelen. We wensen jullie 
en jullie ouders een fijne tijd toe bij ons op school. Wij overwegen ook op maandag open te gaan met de 
peutergroep, maar hebben wel een startaantal nodig. Mocht u van de maandagochtend gebruik willen maken 
voor uw peuter, wilt u dit dan aan mij laten weten?  
 
IEP 
Samen met alle PCBO scholen zijn we overgestapt op een andere eindtoets dan de CITO toets. Onze groep 8 
leerlingen hebben de toets allemaal ontzettend goed gemaakt. We hebben als school boven het landelijk 
gemiddelde gescoord en dat is iets om met elkaar trots op te zijn!  
 
Enquête Andere schooltijden 
Heel veel ouders hebben de enquête Andere schooltijden voor ons ingevuld, waarvoor dank! Op maandag 19 
juni wordt de uitkomst besproken in de werkgroep, waarna een terugkoppeling zal worden gegeven over de 
uitkomst van de enquête.  
 
Namens het team van PCBO Kindcentrum De Gong, wens ik iedereen een goede afronding van dit schooljaar 
toe!  
 
Kitty ten Napel 
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Vakantierooster schooljaar 17-18 

 
Vakanties: 
Herfstvakantie    wk 42   16-okt - 20-okt 
Kerstvakantie    wk 52 en week 1  25-dec - 5-jan 
Voorjaarsvakantie   wk 9   26-feb - 2-mrt 
Goede Vrijdag       30-mrt 
Paasmaandag      2-apr 
Koningsdag      27-apr  
Meivakantie    wk 18   30-apr - 4-mei 
Hemelvaart do. en vrijdag     10-mei 11-mei 
Pinksterweekend      21-mei  
Zomervakantie v.a.   wk 29   16-jul 24-aug 
 
Vrije dagen leerlingen:  
Studiedag team    dinsdag 31-10-17  – alle leerlingen vrij  
Extra dag vrijdag   woensdag 06-12-17 -  alle leerlingen groep 1 t/m 4 vrij  
Studiedag team    donderdag 08-02-18  – alle leerlingen vrij 
Studiedag team    maandag 05-03-18 – alle leerlingen vrij 
Studiedag team    vrijdag 18-05-18   – alle leerlingen vrij 
 
Opvang tijdens vakanties en studiedagen: 
De BSO is geopend gedurende 48 weken per jaar en gedurende de studiedagen van de school. Het is mogelijk 
een aanvullend opvangcontract af te sluiten voor de overige 4 weken. Ook is het mogelijk alleen een 
vakantieopvang af te nemen. Dit is overigens ook inclusief studiedagen van de school. Tijdens officiële 
feestdagen is de BSO gesloten. Kijk voor meer info op: https://gong.pcboapeldoorn.nl/onze-
school/kindcentrum/ 
 
Verlof: 
Wij communiceren de vakanties en vrije dagen tijdig, zodat u hier rekening mee kunt houden met uw 
vakantieplanning. Het komt met regelmaat voor dat ouders buiten de vakanties om verlof aanvragen.  
De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd onmogelijk is. Ouders kunnen in de 
vastgestelde schoolvakanties met hun kinderen op vakantie gaan. Extra verlof kan nooit worden gegeven om 
op vakantie te gaan.  
 
 

Trefwoord  

 
Ontevreden 
In dit thema (dat al even loopt) maken de kinderen onderscheid tussen terecht klagen enerzijds, bijvoorbeeld 
omdat er sprake is van onrecht, en gemopper en gezeur anderzijds. Gejammer kan voor even een uitlaatklep 
zijn voor gevoelens van onbehagen en teleurstelling. Maar je kunt er ook in blijven hangen en dan kom je geen 
stap verder. Belangrijke woorden, die ook in de Bijbelverhalen klinken zijn dan bijvoorbeeld “vertrouwen” en 
“volhouden”. Dat heb je nodig om verder te kunnen kijken dan jezelf en het moment.  
 
Het thema eindigt met enkele aanwijzingen die we met de kinderen verkennen.  Aandachtspunten voor de 
mopperaar en voor degenen die ernaar moeten luisteren: wees ook tevreden! Kijk niet alleen naar wat je mist, 
maar waardeer ook wat je hebt. Kijk verder! Heb oog voor de mens en het verhaal achter het gemopper. Doe 
er iets mee! Zoek naar oplossingen en verbeteringen. En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook 
te zeggen: Nu is het klaar!  

https://gong.pcboapeldoorn.nl/onze-school/kindcentrum/
https://gong.pcboapeldoorn.nl/onze-school/kindcentrum/
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Vreugde en verdriet 
Het thema waar we vanaf 12 juni aan werken. Met de kinderen verkennen we ervaringen van geluk en ongeluk, 
vreugde en verdriet. En net als in het boek Job gaan we deze ervaringen bevragen. Waar komt geluk of ongeluk 
vandaan? Is geluk maakbaar? Ben je voor geluk geboren of voel je je een pechvogel? Is ongeluk dat je overkomt 
je eigen schuld? De grootste vraag is tegelijk het moeilijkste leerpunt: de ontdekking dat er op sommige vragen 
in ons leven geen antwoord te vinden is. Maar ook dat de mens in zijn onzekerheid niet alleen hoeft te staan.  
God geeft op de volgende manier antwoord aan Job: er is lijden dat geen zin heeft en dat niemands schuld is. 
Ook niet de schuld van God. Verdriet, ziekte en ongeluk horen bij het leven van de mens. Zoals ook vreugde, 
geluk en gezondheid erbij horen.  
 

 

8 juni ERICACUP: het sportieve schoolspektakel van het JAAR!!! 

 
Beste ouders/verzorgers, 
  
We zijn dringend op zoek naar ouders die ons kunnen helpen op 8 juni tijdens de Ericacup! 
Zonder uw inzet geen Ericacup! 
  
Vooral (groot)ouders van de kinderen uit de volgende groepen verzoeken we te reageren.  Voor deze groepen 
hebben we of te weinig of helemaal geen begeleiders: 
  
- meisjes groep 2 
  
- jongens groep 4 
  
- meisjes groep 7 
  
- jongens en meisjes groep 8 
  
Ook voor DE ONDERDELEN op het veld in de middag hebben we nog HULP nodig! 
  
 U kunt zich aanmelden door: 
  
-  te mailen of appen naar Ira Oving (i.noginova@upcmail.nl, 06-50477085); 
 - uw naam in te vullen op de lijsten die hangen bij de hoofd- en kleuteringangen en bij de klaslokalen van de    
   onderbouw. 
  
 Heeft u zich al eerder aangemeld maar staat uw naam niet op de lijst, laat het even weten! 
  
 Alvast bedankt! 
  
 Sportieve groeten, Commissie Ericacup. 
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Vanuit de ouderraad 

 
Serieus Request – Pleinfeest  
In de laatste maanden van het schooljaar zijn er vaak bijzondere activiteiten, zoals het schoolreisje en de 
Ericacup. Daarom heeft de Ouderraad in samenspraak met school besloten om het Pleinfeest te verplaatsen 
naar vrijdag 8 september, om er zo een Startfeest van te maken. Inmiddels zijn er al een aantal ouders aan het 
brainstormen over ideeën voor het spektakel. We willen de opbrengsten gebruiken voor de Serieus Request 
actie 2017. Ideeën voor deze actie zijn uiteraard nog van harte welkom. De ideeën-bus is geopend!! 
 
Avond4daagse 
Dinsdag 6 juni start de avondvierdaagse weer! We hopen op 4 zonnige en gezellige avonden met veel 
wandelplezier! Zoals elk jaar zal elke afstand worden begeleid door een OR-ouder. We vinden het als 
ouderraad erg gezellig dat veel kinderen met ouders meelopen, maar wij willen jullie vragen om lekker door 
elkaar te lopen en er zo een gezellige boel van te maken en het toezicht op alle leerlingen te verspreiden. 
Tijdens de afstand is roken verboden en nemen we al het afval weer mee naar de finish. Ook dit jaar geldt weer 
de regel, blijf op de paden! Laten we hier met z’n allen alert op zijn.Wij zullen voor tijdens het rustmoment iets 
om te “snoepen” verzorgen. Graag zelf voor voldoende drinken zorgen tijdens het wandelen. Het is goed om 
uw kind na afloop te controleren op teken!  
 

 
 
Gezocht: nieuwe leden voor de ouderraad!! 
Ouders die zich in willen/ kunnen zetten voor de kinderen en de school! Samen leuke ideeën verzinnen en 
activiteiten organiseren! Dus mocht je denken ‘Dat is iets voor mij!’ of weet je iemand die dat heel goed zou 
kunnen….laat het ons weten!! Voor meer informatie kun je terecht bij 1 van ons, bijvoorbeeld bij Rianne 
Haveman, moeder van Anique uit groep 6 en Emiel uit groep 3, of stuur een bericht aan 
orgong@pcboapeldoorn.nl 
 
 

Kanjertraining 

 
Met ouders samen 

Als school werken we aan de ontwikkeling van het onderling vertrouwen. Dit gaat over vertrouwen tussen alle 
geledingen: leerkrachten en kinderen; kinderen onderling; ouders en leerkrachten; ouders onderling; ouders en 
kinderen; leerkrachten onderling  Belangrijk is ook om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Gebleken is 
bijvoorbeeld dat er meer problemen zijn in een klas zijn als ouders elkaars kinderen niet kennen. 
 
In de klas doen we diverse oefeningen om vertrouwen te oefenen. Uw kind zal u zeker voorbeelden kunnen 
geven. U kunt daarbij denken aan dingen met de ogen dicht, maar ook erop vertrouwen dat dingen goed gaan, 
elkaar opvangen etc.  
 
  

mailto:orgong@pcboapeldoorn.nl
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In het kader van vertrouwen is het goed om duidelijke afspraken te hebben met elkaar. Die afspraken liggen 
eigenlijk voor de hand, als we in kanjertaal denken:  
1. U spreekt met respect over andermans kind en opvoeding.  
We zijn niet allemaal hetzelfde, maar hebben hetzelfde doel: ons kind goed opvoeden. Dat doen we op onze 
manier, naar beste vermogen.  
 
 2. U beheerst als ouders uw emoties en hebt niet het recht om op basis van moeder- of vaderschap alle 
grenzen van fatsoen te overschrijden.  
Voorbeeld: Ouders zijn aanwezig in de klas. De leerkracht geeft aan de leerlingen de opdracht iets aardigs over 
elkaar te zeggen. Eén van de aanwezige moeders springt overeind en roept: “Ik verbied - als moeder - dat mijn 
dochter iets aardigs zegt over die bitch!” Waarop de moeder van de vermeende bitch overeind vliegt en met de 
handen in de zij verhaal komt halen: “Wat is er precies mis met mijn dochter dat daar niets aardigs over kan 
worden gezegd?”. Leerkrachten moeten zorgen voor de veiligheid van kinderen en duidelijk grens stellend zijn 
bij ouders die vinden dat ze mogen bedreigen, intimideren, schreeuwen... met jonge kinderen als publiek. 
 
 3. Doen zich problemen voor rond uw kind, dan zoekt u oplossingen die goed zijn voor uw kind, maar ook 
goed zijn voor het andere kind, de klasgenoten, de leerkrachten, de school, de buurt... School gaat dus niet 
mee in het zoeken van oplossingen die goed zijn voor uzelf en uw eigen kind, maar geen rekening houden met, 
of ten koste gaan van de belangen en gevoelens van anderen. 
 
 4. Geef zelf een fatsoenlijk voorbeeld. Durf te denken: niet alles wat kan is wenselijk. 
 
Door zo samen te werken, geven we de kinderen een mooi voorbeeld en kunnen we het beste uit de kinderen 
halen. 

 
 

Klarinetles? 

 
Wil jij of je kind graag klarinet leren spelen? Of wil je het na jaren weer eens oppakken? Neem dan eens 
contact met me op. Ik geef op dinsdagmiddag en -avond klarinetles op De Gong aan kinderen en volwassenen. 
Vind je het leuk om samen te spelen? Dan kun je meedoen met het klarinetensemble. Kijk maar eens op mijn 
website of bel voor een gratis proefles. 
 
Op zaterdag 10 juni a.s. is er om 11.00 u een vrij toegankelijk voorspeeluur door mijn leerlingen in De Gong. Na 
afloop is er gelegenheid even het instrument te proberen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken. Je bent 
van harte welkom. 
 
Corien Hoepman, tel: 06 10 630 240 
www.gelderse-klarinetstudio.nl 
 

  

 

http://www.gelderse-klarinetstudio.nl/
https://www.bax-shop.nl/blog/wp-content/uploads/2015/06/klarinet.blog_.jpg


6 

 

Kalender juni 2017 

 
1-6 t/m 15-6 Toetsperiode Eind 
5-6  Tweede Pinksterdag – alle leerlingen vrij 
6-6 t/m 9-6 Avondvierdaagse 
8-6  Ericacup 
9-6  Koffie ochtend  
15-6  Kennismaking toekomstige brugklassers VO 
16-6  Ouder gebedsgroep 
18-6   Vaderdag 
19-6  Maandviering groep 3 
19-6   MR en OR vergadering 
19-6  Ouderpanel Andere schooltijden 
23-6 ` Rapport mee 
26-6 t/m 30-6 Rapportgesprekken 
29-6  Gespreksavond n.a.v. vragen over het rapport 
 
 
 

Wie zijn er jarig in juni? 

 
Datum:  Naam:    Groep: 
 
1   Eva Reitsema (2006)   7A 
5   Sem Drucker (2008)  4 
6   Sil Klooster (2006)   7A 
6   Finn Kraaij (2009)   4 
8   Steven Andryos (2011)   2A 
8   Thijmen van Lierop (2007)  6 
10   Gio Bridgewater (2006)   7A 
11   Thiemo Buitenhuis (2010)  3 
11   Sedef Yavuz (2007)   6 
12   Nicky Schuilenklopper (2012)  
12   Anouk Terink (2006)   7A 
14   Imran Imahda (2009)   4 
14   Lizzy Kaal (2006)    7A 
15  Laura Eijkelenkamp (2005)  7B 
17   Anique Haveman (2007)   6 
20   Terrence Daleman (2005)   8 
21   Kayleigh Schuilenklopper (2007) 6 
27   Nina te Hofstee (2012)   1B 
28   Yelina van Dommele (2005)  8 
28   Kayleigh Hullegien (2007)   6 
29   Allayah Oudshoorn (2008)  5 
30   Marin Conijn (2007)   6 
30   Luuk Zwaal (2006)   7A 
 
 
 

 

 


