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Schooljaar 2016-2017/ 11 
 
 
Vanuit het team 

 
Bijna zomervakantie! 
Met dit mooie weer krijgen we er allemaal zin in: de zomervakantie staat voor de deur. Dit is de allerlaatste 
Gonggeluiden van schooljaar 2016-2017 en meteen een hele lange! Ga er maar eens goed voor zitten, veel 
leesplezier! 
 
Bij het uitreiken van de rapporten hebben we de kinderen verteld welke juffen ze volgend schooljaar krijgen. 
Het totaalplaatje vindt u verderop in deze nieuwsbrief. In Gonggeluiden 10 hebben we de vakanties en vrije 
dagen voor het komende schooljaar al aangegeven. In deze nieuwsbrief treft u onder het kopje ‘kalender’ 
alvast de meest belangrijke data voor de eerste schoolweken. Uiteraard ontvangt u in de loop van het 
schooljaar van ons t.z.t. weer een mooie ouderkalender.  
 
Groepsindeling: zie ook schoolgids 
Het samenstellen van de groepen, de groepsindeling en het toewijzen van groepsleerkrachten op een groep 
wordt gedaan door de directie van de school. Criteria voor het samenstellen van groepen zijn: 

- verhouding jongens- meisjes 
- aanwezigheid van een broertje/zusje 
- evenredige verdeling van het aantal zorgleerlingen per groep 
- sociaal-emotionele factoren 

 
Elke leerling kan te maken krijgen met het fenomeen combinatieklas. Ook combinatieklassen met een 
tussenjaar zijn soms mogelijk, zoals een groep 3-5.Daarnaast is het mogelijk dat kinderen gedurende een 
schooljaar van groep wisselen indien dit voor de gehele school van belang is. Hierbij valt concreet te denken 
aan het opstarten van een instroomgroep voor jongste kleuters waarbij de kinderen die als laatste zijn 
ingestroomd in een andere kleutergroep doorschuiven naar deze instroomgroep. Uiteraard proberen we bij de 
groepsverdeling de belangen van alle kinderen goed te behartigen. 
 
PCBO De Gong hanteert geen maximale groepsgrootte. Factoren zoals zorgvraag, pedagogisch klimaat en extra 
ondersteuningsmogelijkheden bepalen hoeveel kinderen in een bepaalde groep kunnen worden geplaatst. De 
directie maakt hierin een verantwoorde afweging. 
 
Welkom 
Bij de peuters is Diaro in juni gestart en in juli start Daley. In augustus komen Evy de Kaper en Liam van Mierlo, 
ook bij de peutergroep spelen! Welkom! 
 
Jesse van Zon, Luuk Steenbergen, Marieke Eijkelenkamp, Koen Steenbergen, Thijn van Brink, Milan Vos en 
Elena Berenschot starten in augustus nieuw bij ons in groep 1. We wensen jullie een goede schooltijd toe!  
 
In groep 2 heten we Quintijn van harte welkom, zijn zus Fay start bij ons in groep 3. In groep 4 verwelkomen we 
Isa Rietveld en in groep 7 Wout Koldenhof.  
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Rapportgesprek groep 1 t/m 6 
Bij het rapport van uw kind ontvangt u een uitnodiging voor een rapportgesprek. Het 
rapport is een schriftelijke weergave van de ontwikkeling van uw kind in de afgelopen 
periode. Vlak na de meivakantie zijn de laatste tienminutengesprekken geweest over de 
voortgang van de ontwikkeling van uw kind. Met dit rapport sluit uw kind een leerjaar 
af. Mocht u echter naar aanleiding van het rapport nog vragen hebben, dan bent u van 
harte uitgenodigd om middels het strookje aan de uitnodiging aan te geven dat u graag 
een afspraak wilt maken voor een rapportgesprek. De rapportgesprekken plannen wij op 
dinsdag 27 juni, woensdag 28 juni of donderdag 29 juni, waarbij donderdagavond de 
gezamenlijke gespreksavond is. De Leerkracht heeft op het strookje haar 
beschikbaarheid weergegeven.  
 
Als het rapport verder duidelijk is en past bij het verloop van het gesprek dat u in mei met de leerkracht heeft 
gevoerd, hoeft u geen afspraak te maken en het strookje niet in te vullen en terug te geven. Het eerstvolgende  
gesprek dat u dan voert met de groepsleerkracht is het Kind Centraal gesprek, met de nieuwe leerkracht, in de 
eerste weken van het nieuwe schooljaar.  
 
Reminder: IPC afsluiting  
Alle kinderen hebben een vlaggetje mee naar huis gekregen met daarop een uitnodiging om met ons mee te 
vieren dat we één jaar werken met IPC. Donderdag 29 juni bent u tussen 14.00 en 15.00 u van harte welkom 
om dit feest met ons mee te vieren.  
 
Doordraaiochtend 
Donderdag 6 juli maken alle kinderen kennis met hun nieuwe leerkrachten tijdens de zogenaamde doordraai-
ochtend. De kinderen van groep 8 mogen op deze dag uitslapen. We verwachten hen pas om 11.00 uur op 
school. Ook nieuwe vierjarigen en nieuwe leerlingen in hogere groepen die direct na de zomervakantie starten 
krijgen een uitnodiging om op deze ochtend kennis te komen maken.  
 
Wijziging parkeersituatie t.b.v. veiligheid voor kinderen.  
Na de zomervakantie zal de parkeersituatie rondom de school gewijzigd zijn. Er komt een parkeerverbod aan 
de Rademakersdonk, de oversteekplaatsen aan de Koperslagersdonk zullen beter zichtbaar gemaakt worden en 
er worden momenteel gesprekken gevoerd met de kerk aan de overkant over het gebruik van hun 
parkeerplaats voor onze ouders. In de eerste Gonggeluiden eind augustus zal ik u hier uitgebreid over 
informeren.  
 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Volgende week zullen we de gevonden voorwerpen uitstallen in de hal. Alles wat vrijdag 30 juni niet is 
opgehaald gaat naar een goed doel.  
 
Facebook 
Een oproep aan alle ouders die weleens foto’s van een schoolactiviteit op facebook plaatsen. Wilt u er rekening 
mee houden dat u alleen uw eigen kind op de foto zet? Er zijn namelijk meerdere ouders die om heel serieuze 
redenen geen foto’s van hun kinderen op social media willen. Als school houden we hier uiteraard al rekening 
mee, maar bij deze ook een oproep aan iedere ouder om hier rekening mee te houden.  
 
Rest mij nog iedereen voor straks een goede zomer te wensen! 
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong, Kitty ten Napel 
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Teaminzet schooljaar  2017-2018 

 
 

Groep: Leerkrachten Werkdagen:  

Peuters * Ma ochtend, di ochtend en do ochtend van 08.30 

– 13.00 uur  

*Vanaf 21 augustus gaat de peutergroep ook op maandag open. We zijn nog even aan het puzzelen over 

de bezetting van de pedagogisch medewerkers.  

1-2A Juf Saskia Ma/di/ vr-ocht 

 Juf Mieke* Wo/do-ocht  

*Juf Gerja en juf Saskia zullen juf Mieke een aantal ochtenden vervangen, omdat juf Mieke anders te veel 

uren werkt. 

1-2B Juf Gerja Ma/di/wo 

 Juf Sandra  do-ocht/vr-ocht 

3 Juf Izanne* Ma/di 

 Juf Marianne Wo/do- ocht/vr-ocht 

 Juf Sanne/juf Xandra  Do-middag - Talentenmiddag 

*Vanaf september zal juf Feline aan het begin van de week haar LIO stage gaan doen in groep 3. 

4 Juf Ina  Ma/di/wo/vr 

 Juf Mirjam do 

5 Juf Regina  ma/di 

 Juf Elzelien Wo/do/vr 

6 Invaller/ Juf Stephanie* Ma/di/wo/vr 

 Juf Joke  Do  

*Juf Stephanie heeft vanaf de zomervakantie t/m de kerstvakantie zwangerschapsverlof, daarna zal zij op 

ma, di en vrij werken en juf Joke op wo en do. Welke invaller er komt, kunnen we in de loop van volgende 

week bekend maken. 

7 Juf Marlies  Ma/di/wo/do-ocht. 

 Juf Margreet* Vrij-ocht. 

*Juf Margreet zal juf Marlies nog 7 dagen vervangen gedurende het schooljaar, omdat juf Marlies anders 

te veel uren werkt.  

* Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag gaat groep 7 gecombineerd werken tijdens de talentenmiddag 

op donderdagmiddag en IPC op de vrijdagmiddag met beide groepen 8. Zie ook 7/8 a en b hieronder.  

 



4 

 

8a Juf Hilde Ma/di  

 Juf Gerriët* Woe/do-ocht/vrij-ocht 

*Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag gaat groep 8a tijdens de talentenmiddag op donderdagmiddag en 

IPC op de vrijdagmiddag met groep 7. Zie ook 7/8a hieronder.   

8b Juf Irma Ma/di/woe/do-ocht 

 Juf Hilde Vrij-ocht. 

*Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag gaat groep 8b tijdens de talentenmiddag op donderdagmiddag 

en IPC op de vrijdagmiddag met groep 7. Zie ook 7/8b hieronder.  

7/8a Juf Gerriët  Do-mi - Talentenmiddag 

 Juf Gerriët  Vrij-mi - IPC 

7/8b Juf Marlies Do-mi – Talentenmiddag  

 Juf Margreet Vrij-mi - IPC 

Lift Juf Sanne Do ochtend 

VSO/BSO Meester Erik, Juf Xandra, Juf Paula, 

Juf Mariska, Juf Demi   

Ma/di/wo/do/vrij van 07.15 tot 18.30 uur  

IB OB Juf Sandra  Di en do mi 

IB BB Juf Margreet Di en do 

ICT Meester Ronald  Wisselende dagen  

Leiding-

gevende OB  

Juf Sanne  Di 

Directie  Juf Kitty Ma: thuis werken, di, wo, do en vrij op locatie  

 

Afscheid 
We moeten helaas ook afscheid nemen van Juf Suzanne, juf Geesje en juf Miriam. Deze leerkrachten hadden 
een tijdelijke benoeming aan De Gong. Zij zullen komend schooljaar door PCBO elders worden ingezet. Jammer 
genoeg moeten wij hen weer gaan missen! Juf Suzanne en juf Geesje nemen afscheid op maandagmiddag 3 
juli. Juf Miriam neemt afscheid op donderdag 6 juli, haar laatste werkdag is vrijdag 7 juli. U kunt hen na 
schooltijd gedag zeggen. We willen de drie juffen bedanken voor hun positieve en enthousiaste inzet voor onze 
school en we wensen hen veel succes toe in hun verdere loopbaan!  
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Groepsindeling 2017-2018 

 
                                             

 Groep 1/2a Juf Mieke en Juf Saskia lokaal 8  Groep 1/2b Juf Gerja en Juf Sandra lokaal 9  
 

1 Thomas Nijkamp 1 Liam Kraaij 

2 Migo Knijn 2 Sven Havekes 

3 Hope Jacobsz 3 Floor de Jong 

4 Jack van Dijken 4 Carlijn Fitskie 

5 Lizzy Schut 5 Thijs Kaal 

6 Mila de Kaper 6 Nina te Hofstee 

7 Roos ten Voorde 7 Noah Hylckama Vlieg 

8 Thijmen van Triet 8 Tim Slagers 

9 Cayden Bongers 9 Sanne ten Katen 

10 Tygo Sesink 10 Fenna Weterkamp 

11 Lola Schep   11 Hugo Boer 

12 Milan Jager                       12 Sem Janssen 

13 Tias Bentum 13 Fleur Protzman   

14 Anastasia van der Veen 14 Twan Dekker               

15 Luke de Waard  15 Amy Kruitbosch   

16 * 16 Dewi Kelder                

17 Thijs Jacobs 17 Sophie aan’t Goor   

18 Hugo Verbeek 18 Devon Oudshoorn  

19 Cheyenne Krombos 19 Quintijn Hogenkamp  

  20 Jahzara Bah 

 VANAF AUGUSTUS TOT OKTOBER: start 21-08  VANAF AUGUSTUS TOT OKTOBER: start 21-08  

20 Jesse van Zon  21 Koen Steenbergen 

21 Luuk Steenbergen  22 Thijn van Brink  

22 Marieke Eijkelenkamp  23 Milan Vos  

  24 Elena Berenschot 

    
 VANAF OKTOBER TOT DECEMBER  VANAF OKTOBER TOT DECEMBER 

23 Iris vd Heuvel  25 Jaelynn Nuriman 

24 Thomas IJzerman    
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Groep 3 

 
Groep 4 
 

 
Groep 5 

 
Groep 6 

Juf Izanne/Juf 
Marianne 

Juf Ina/Juf Mirjam 
 

Regina/Elzelien Invaller/Juf Stephanie/Juf 
Joke  

1. Boaz Amptmeijer 
2. Larse Bentum 
3. Jasmine vd Brom 
4. Luuk Egberts 
5. Owen Glass 
6. Demi Jansen 
7. Mila van Loon 
8. Luna Schaake 
9. Tim Schimmel 
10. Thomas 

Timmerman 
11. Casey de Waard 
12. Amber van Zon 
13. Steven Andryos 
14. Roos de Beus 
15. Finnegan Bier 
16. Jeslin Bossenbroek 
17. Sterre Daleman 
18. Nick van Dijk 
19. Rowan Havekes 
20. Isa Hop 
21. Keane Kers 
22. Mika Letteboer 
23. Rodaina Ouali 
24. Eva Vahl 
25. Wietze Welmers 
26. Sofie Zwaal  
27. Fay Hogenkamp  
28. Emma v Lierop  
 

1. Dylano Andryos 
2. Thiemo Buitenhuis 
3. Thomas Beekman  
4. Florian Bresser 
5. Fleur van Brink 
6. Wessel van Driel 
7. Dennis Fitskie 
8. Jaylynn de Haas 
9. Emiel Haveman 
10. Quinten Hoegen 
11. Amani Imahda 
12. Blaine Jacobsz 
13. Roan Jager 
14. Daniël Mwase 
15. Anne Nentjes 
16. Julian van 

Ravenzwaaij 
17. Tim van Renssen 
18. Dana Verheijen 
19. Lars Vriendts 
20. Lotte Westra 
21. Tessy Zielhuis 
22. Luca Ziens 
23. Mila Weterkamp 
24. Isa Rietveld  
25. Jens Molenkamp 

 
 

1. Karianne van den Berg 
2. Lisanne Bod 
3. Dylan Dekker 
4. Lieke van Dijk 
5. Bruce van Dijken 
6. Sem Drucker 
7. Lotte Egberts 
8. Pepijn Fransen 
9. Yuna Haagen 
10. Anne te Hofstee 
11. Imran Imahda 
12. Huub Kamperman 
13. Finn Kraaij 
14. Sophie Kugel 
15. Noor Lugtenburg 
16. Annelin Modderkolk 
17. Joris Oving 
18. Thalia Pierkhan 
19. Syenna Reniers 
20. Mila Sargent 
21. Dario Schaake 
22. Luca Schuur 
23. Lars Slijkhuis 
24. Jordy Van Triet 
25. Olivia Verhoeven 
26. Douwe Welmers 
27. Dinand ter Hove 
28. Robian Kaal 
 
 

1. Sanne v. Amersfoort 
2. Maties van Bavel 
3. Nena Bergman 
4. Marleen Boer 
5. Thijmen Bresser 
6. Jannick Buitenhuis 
7. Tygo van den Burg 
8. Robin van Dijk 
9. Linsey Glass 
10. Julia Lammers  
11. Stan Fluit 
12. Kyan Holtkamp 
13. Daan Hop 
14. Zoe Jacobsz 
15. Jailey Kers 
16. Nina Klooster 
17. Sam Kooreman 
18. Alysia Langerak 
19. Juliët van der Lubbe 
20. Sven Molenkamp 
21. Allayah Oudshoorn 
22. Sam Reitsema 
23. Sven van Renssen 
24. Sander Scholten 
25. Ariënna Start  
26. Roos Vahl 
27. Dionne Verheijen 
28. Sander ten Voorde 

 

Lokaal 1 Lokaal 5 Lokaal 4 Lokaal 13 
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Groep 7 Groep 8A Groep 8B 

Juf Marlies/Juf Margreet Juf Hilde/Juf Gerriët Juf Irma 

1. Caitlin Bier 
2. Kristian Bod 
3. Damian Bossenbroek 
4. Marin Conijn 
5. Arthur Fransen 
6. Anique Haveman 
7. Kayleigh Hullegien 
8. Noa Letteboer 
9. Thijmen van Lierop 
10. Phebe van Loon 
11. Shahir Masudi 
12. Max Nentjes 
13. Elai de Oliveira 
14. Olaf te Raa 
15. Kayleigh Schuilenklopper 
16. Noëmi Staller 
17. Tijmen ten Voorde 
18. Sophie Welbergen 
19. Sedef Yavuz 
20. Mika Zielhuis 
21. Evi Ziens 
22. Wout Koldenhof  

 

1. Julius Bongers 
2. Gio Bridgewater 
3. Meike van den Broek 
4. Evi Broekhuis 
5. Danytha Cordilia 
6. Lisa Douma 
7. Dylan van Houwelingen 
8. Cyenna Huigen 
9. Lizzy Kaal 
10. Senn van Kasteren 
11. Sil Klooster 
12. Anne Lugtenburg 
13. Sanne Mieldijk  
14. Lars Molenkamp 
15. Marijn Oving 
16. Eva Reitsema 
17. Pien Scholten 
18. Anouk Terink 
19. Kian van Zijl 
20. Luuk Zwaal 
21. Tara de Zwart 

1. Nick van Amersfoort 
2. Dino Betzold 
3. Anne Linde Boer 
4. Megan Broekhuizen 
5. Tara van den Burg 
6. Delano Dallinga 
7. Laura Eijkelenkamp 
8. Tijmen van Hierden 
9. Chantal ter Hove  
10. Aya Imahda 
11. Thirza Jacobs 
12. Damian Jacobsz 
13. Liona Kirchhoff 
14. Lotte Kooreman 
15. Chihab Ouali 
16. Nusaiba Al Mahamid 
17. Zoë Sileon 
18. Daan Slijkhuis 
19. Annejet Stoop 
20. Lisanne de Vries 

Lokaal 11 Lokaal 12 Lokaal 15 
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Even voorstellen  

 

Hallo allemaal, 

Met veel plezier mag ik me nu alvast aan jullie voorstellen!  
Mijn naam is Féline Kelderman, ik ben 25 jaar  
en studeer aan de PABO in Nijmegen. 
 
Komend schooljaar is alweer mijn vierde en laatste jaar en  
deze zal in het teken staan van het afstuderen.  
Een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk de stage,  
of zoals het in het laatste jaar wordt genoemd: ‘LIO’  
(leerkracht in opleiding) en deze stage ga ik  
bij jullie op school lopen. 
 
Ik zal volgend jaar vooral te zien zijn in groep drie,  
wat mijn stageklas zal worden! Zoals het er nu naar uit ziet ben ik daar op de maandag en dinsdag. Jullie 
kunnen me dus in ieder geval in groep drie tegenkomen, maar ik zal ook vaak genoeg buiten de klas te vinden 
zijn, waar ik natuurlijk met iedereen graag een praatje maak! Ik heb er erg veel zin in!  
 
Maar voor nu wens ik jullie eerst allemaal alvast een prettige vakantie toe! Groet, juf Feline 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studenten in de school 
Kindcentrum De Gong is een erkende opleidingsplek voor toekomstige professionals. Door samen te werken 
met verschillende opleidingen blijven wij goed op de hoogte van nieuw ontwikkelingen, hebben we extra 
handen in de klas en bovendien houdt het overbrengen van vakkennis ons scherp! We hebben een nauwe 
samenwerking met de HAN, PABO in Arnhem/Nijmegen, de ROC opleiding sport en bewegen en de Katholieke 
PABO in Zwolle met de opleiding Pedagogisch professional kind en educatie. Nog niet alle stageplekken voor 
het komende schooljaar zijn bekend.  
 

  

 

Dag! 
 
Ik zal mezelf ook even voorstellen. Mijn naam is Demi van den 
Beld en ik kom uit Bathmen. Vanaf aankomend schooljaar zal ik 
werkzaam zijn binnen Kindcentrum PCBO De Gong. In de 
zomervakantie zouden jullie mij al tegen kunnen komen bij de 
BSO. Ik heb de opleiding onderwijsassistent afgerond en na de 
zomervakantie start ik met een nieuwe uitdaging, de opleiding AD 
pedagogisch professional kind en educatie. Ik heb er heel veel zin 
in en vind het erg leuk om jullie kinderen te leren kennen. Dus tot 
snel en als je verder vragen hebt, dan kun je altijd bij mij terecht.  

 
Groetjes van juf Demi 
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Uitkomst enquête Andere schooltijden 

 
Op 5 april heeft Hans te Lindert van Penta Rho tijdens een ouderavond uitleg gegeven over de verschillende 
vormen die scholen kunnen hanteren voor hun schooltijden en wat de voor- en nadelen van de verschillende 
vormen zouden kunnen zijn. Vaak worden deze verschillende vormen genoemd onder de grote noemer van 
een continurooster. Na de ouderavond hebben alle ouders van onze huidige leerlingen en van de aangemelde 
leerlingen de kans gekregen tijdens een ouderenquête zich uit te spreken over hun wensen en mening. Van alle 
ouders heeft 65% de enquête ingevuld. Dat is erg fijn want het geeft ons als school een goed beeld van wat er 
bij ouders leeft. Dus bij deze nogmaals dank voor het invullen! 
 
Afgelopen maandag heeft de werkgroep Andere schooltijden, waarin ook de mr vertegenwoordigd is, om tafel 
gezeten om de uitkomst van de ouderenquête met elkaar te bespreken en daar wat voorzichtige conclusies uit 
te trekken. We hebben met elkaar kunnen concluderen dat 77% van de ouders er voorstander van is dat er een 
vorm van continurooster ingevoerd gaat worden op De Gong. Over welke vorm dat dan precies zou moeten 
worden, zijn jullie minder uitgesproken, dat ligt redelijk dicht bij elkaar. Uit de opmerkingen kunnen we 
aandachtspunten filteren voor onze uiteindelijke keuze, maar uit deze aandachtspunten blijkt ook dat het voor 
iedereen heel persoonlijk en dus ook verschillend is. Wat de één een voordeel vindt, is voor de ander een 
nadeel. 
 

 
 

De gegevens van de enquête die onder het team is uitgezet worden volgende week verwerkt. Vervolgens zullen 
wij als team in september aan de slag gaan met de uitwerking en consequenties van de verschillende modellen 
om uiteindelijk een advies aan directie te kunnen geven. Het streven is nog steeds om in oktober een besluit te 
hebben genomen, vervolgens wat tijd te hebben om de invoering voor te bereiden en in schooljaar 2018-2019 
te starten met Andere schooltijden op De Gong.  
 
 

 

Trefwoord  

 
Trefwoord sluit het schooljaar af met het thema  “Huis”. 
Het draagt bij aan de ontwikkeling van de symboolgevoeligheid van de kinderen. Door het huis als metafoor te 
benaderen, ontdekken zij nieuwe aspecten van het leven en verdiepen zich daarin. De deur roept vragen op 
over hoe open en welkom je bent. De stenen laten je nadenken over ieders plaats binnen een gemeenschap  en 
over de kracht en de eerwaarde van de groep. Het dak verwijst naar ervaringen van bescherming en veiligheid. 
Daarmee ontdekken de  kinderen dat het leven zelf, net als een metafoor of een symbool, niet te vangen is in 
één woord.  
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Vanuit de ouderraad 

 
Vierdaagse 
Dit jaar liepen we voor het eerst mee met de Beekbergse 4-daagse. Aan het begin van de week zagen de 
weersvoorspellingen er niet zo mooi uit. Uiteindelijk hebben we alleen dinsdag een dikke bui over ons heen 
gekregen, maar deze werd goed gemaakt door de mooie regenboog die we ook konden zien! De overige dagen 
hebben we geluk gehad met het weer en mochten we genieten van heel wat vrolijke kilometers. Tijdens alle 
avonden vlogen de soep met ballen weer vrolijk in het rond en ook tijdens de intocht heeft Beekbergen 
geweten dat De Gong mee liep. We kijken terug op een geslaagde wandel – vierdaagse!! De kinderen mogen 
weer trots op zichzelf zijn!! 
 

 

. 

 

 
 
 
 
 
Eind van het schooljaar 
Het schooljaar is bijna weer voorbij en zo dus ook de activiteiten vanuit de Ouderraad. Wat was het weer een 
jaar vol gezelligheid en enthousiasme. Het was mooi om te zien hoe kinderen genoten tijdens bijv. het 
Sinterklaasfeest of volop swingend over de dansvloer gingen tijdens de Nieuwjaarsdisco. 
 
Blij zijn we dat we komend schooljaar kunnen starten met een nieuwe berging, waar we de OR-materialen 
weer netjes kunnen opbergen. Verder zijn we volop aan het brainstormen over komend Startfeest van 8 
september aanstaande. Mocht u het leuk vinden om hierbij te helpen, dan horen we dit graag. U kunt zich 
aanmelden op orgong@pcboapeldoorn.nl , uiteraard mag u ook iemand van de OR aan het jasje trekken. 
 
In de laatste OR vergadering hebben we afscheid genomen van drie OR-leden. Karin de Zwart, Erika van 
Amersfoort en Karen Oostra, bedankt voor al jullie inzet!! We zijn blij dat we in deze zelfde vergadering drie 
nieuwe OR-leden mochten verwelkomen. Fijn dat jullie ons komen versterken, Robert Nijkamp (vader van 
Thomas groep 1 en Boris peutergroep), Marion Fitskie (moeder Karlijn groep 1 en Dennis groep 3) en 
Jacqueline Eberts (moeder Lotte groep 4 en Luuk groep 2 en Lisa). Welkom!! 
 
Namens de OR willen wij iedereen een fijne vakantie wensen! Wij hopen volgend jaar weer op een actief en 
enthousiast schooljaar!! 
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Kanjertraining 

 
Kom je naar school om ruzie te maken, of……… 

Als twee kinderen ruzie hebben, heb je als leerkracht ( en  ouder…) neiging om  beide leerlingen te vragen wat 
er aan de hand is. Vervolgens is de kans groot dat er zeeën van tijd gaat zitten in het uitpluizen van de 
mogelijke aanleidingen en het vinden van rechtvaardige oplossingen. 
Vooral als dit in een groep  gebeurt, is dit voor de andere kinderen niet fijn.  
 
Op school  lossen we dit liever op de volgende manier op:  
 
We stellen  de vraag aan de ruziënde leerlingen afzonderlijk: “Zou jij het fijn vinden als de ruzie tussen jullie zou 
stoppen. Ja of nee?”  
Geven de ruziënde leerlingen afzonderlijk van elkaar het antwoord dat ze willen stoppen, dan mogen de 
leerlingen  even apart zitten om het met elkaar te bespreken. Een hand of knuffel is een duidelijk teken dat het 
weer goed is.  
Als de leerlingen aangeven  dat ze het willen oplossen, maar het lukt niet binnen de  gegeven tijd,  geven we  
aan dat ze na schooltijd hierover verder kunnen praten. In de eigen tijd blijken kinderen zeer oplossingsgericht 
te zijn. De kinderen moeten  elkaar recht in de ogen kijken om het goed te maken. Dan weten we  zeker dat 
het oprecht is.  
Ook als één van de kinderen aangeeft het niet goed te willen maken, gaan we er na schooltijd verder op in.  
Komen we er met de kinderen niet uit, omdat ze het niet goed willen maken, zullen we u, als ouders, er altijd 
bij betrekken.  
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Kalender augustus en september 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

33 14-08 / 18-08 Laatste week zomervakantie kinderen 
Eerste werkweek team  
 

34 21-08 / 25-08 Kanjerweek! 
Deze week ontruimingsoefening  
21-08 – Eerste schooldag  
21-08 – OR vergadering 
23-08 – Hoofdluiscontrole 
25-08 –  Calamiteitenformulier, Privacygegevens, Kindcentraalformulier, 
Opgave startavond, Talenteninventarisatieformulier inleveren bij de 
groepsleerkracht  
 

35 28-08 / 01-09 Kanjerweek!  
Deze week: Kind centraal gesprekken  
31-08  startavond groep 1 t/m 7  
19:30 – 20.15 uur groep 1/2, 3, 4 
20.30 - 21.15 uur groep 5, 6, 7  
 

36 04-09 / 08-09 Deze week: Kind centraal gesprekken  
04-09 - PCBO openingsdienst 19:00 u 
08-09 – pleinfeest  
 

37 11-09 / 15-09 13-09 – Schoolfotograaf 
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Wie zijn er jarig in juli en augustus?  

 
Verjaardagen juli 
 
Datum:     Groep: 
 
2  Stan Fluit (2007)    5 
2  Mila van Loon (2011)   2B 
3  Isa Hop (2011)    2A 
5  Elnicio  Bernabela (2005)  8 
6  Hope  Jacobsz (2012)  1A 
6  Lotte Westra (2010)   3 
10  Robin van Dijk (2008)   5 
10  Dinand ter Hove (2008)   4 
11  Anne te Hofstee (2009)   4 
12  Thomas Nijkamp (2012)   1A 
13  Juliët van der Lubbe (2009)  5 
14  Lars Molenkamp (2006)   7A 
15  Delano Dallinga (2006)   7B 
16  Lotte Kooreman (2006)   7B 
19  Tara de Zwart (2006)   7A 
22  Eva Vahl (2011)    2A 
23  ack van Dijken (2012)   1A 
23  Julian van Ravenzwaaij (2010)  3 
26 Pieter vd Woestijne  Peuters 
28  Florian Bresser (2010)   3 
29  Tygo van den Burg (2008)   5 
30  Damian Bossenbroek (2007)  6 

  

 
 

 

 
Verjaardagen augustus 
 
Datum:     Groep:  
 
4  Demi Jansen (2011)   2B 
8  Yuna Haagen (2009)   4 
8  Luna Schaake (2011)   2B 
9  Chihab Ouali (2005)   7B 
9  Tim van Renssen (2010)   3 
10  Jahzara Bah (2011)   1B 
10  Elai de Oliveira (2006)   6 
11  Robian Kaal (2009)   4 
11  Jorrit van Turennout (2005)  8 
11  Dionne Verheijen (2008)  5 
14  Lisanne de Vries (2006)   7B 
17  Nick van Amersfoort (2006)  7B 
17  Sanne ten Katen (2012)   1B 
18  Tygo Balk (2005)    8 
19  Roan Jager (2010)   3 
19  Nusaiba Al Mahamid (2006)  7B 
20  Maties van Bavel (2008)   5 
21  Mila de Kaper (2012)   1A 
21  Max Nentjes (2007)   6 
21  Casey de Waard (2011)   2B 
22  Luka Ziens (2010)   3 
25  Jasmine van den Brom (2011)  2B 
26 Liam van Mierlo   Peuter 
29  Sven van Renssen (2008)   5 
30  Lotte Egberts (2009)   4 
30  Migo Knijn (2012)   1A 

 

 


