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 Schooljaar 2017-2018/ 1 
 
 
Vanuit het team 

 
Welkom! 
De zomervakantie zit erop. Hopelijk hebben jullie, net als wij, heerlijke vakantieweken beleefd! Wij zijn er als 
team weer helemaal klaar voor om jullie a.s. maandag weer op school te verwelkomen. In deze nieuwsbrief 
leest u vooral veel praktische zaken voor een goede start van het nieuwe schooljaar. Deze afspraken worden 
ook in de groepen met de kinderen besproken, maar het is fijn als u goed op de hoogte bent, zodat u ons kunt 
helpen en we ons allemaal aan de afspraken kunnen houden. Dan is het voor iedereen prettig op school.  
 
Op de eerste schooldag mogen alle ouders van alle kinderen hun kind in de klas brengen. Vanaf dinsdag geldt 
dat weer alleen voor ouders van kinderen in groep 1 en 2. Kinderen van groep 3, 4 en 5 worden tot in de hal 
gebracht. (Ouders van kinderen in groep 3 mogen tot de herfstvakantie hun zoon/dochter in de klas brengen 
en nemen na de herfstvakantie ook afscheid in de hal.) Onze leerlingen in de bovenbouw nemen buiten 
afscheid van hun ouders en gaan zelfstandig naar boven.  
 
In veel groepen starten nieuwe leerlingen, dat zal best een beetje spannend zijn! Wij wensen alle kinderen een 
heel goed schooljaar en zien uit naar een prettige samenwerking met ouders! 
 
Wijziging parkeersituatie t.b.v. veiligheid voor kinderen.  
De parkeersituatie rondom de school is in de zomervakantie gewijzigd. Er is nu een parkeerverbod aan de 
Rademakersdonk. We hebben met de gemeente Apeldoorn en de kerk afgesproken dat u kunt parkeren op de 
parkeerplaats achter de kerk. Maandag zullen er mensen van alle drie de scholen buiten staan om u de weg te 
wijzen naar deze parkeerplaats. Vanaf daar kunt u via het fietspad naar de school lopen. We hopen hiermee de 
gevaarlijke situaties die ontstonden door parkeeroverlast te voorkomen.  
 

 
 
Afspraken en indeling fietsenhok  
Het stallen van de fiets is op eigen verantwoordelijkheid. Zet je fiets altijd op slot. Maak het slot niet vast aan 
de tralies. De fiets moet zelfstandig kunnen staan, dus een goede standaard is noodzakelijk. Een fiets met grote 
mand moet een stuurslot hebben. In het fietsenhok aansluiten in de rij vanaf de deur naar het plein. Afstappen 
van je fiets voor je het fietsenhok in gaat.  
  
Indeling:  

 Groep 1/2 naast het fietsenrek van groep 8 aan de zijkant van de school. 

 Groep 8 in de losse rekken achter het fietsenhok (door fietsenhok lopen met de fiets aan de hand).  

 Groep 3, 4 en 5 aan de kant van de tralies. Starten met plaatsen vanaf de deur naar het plein, dus geen     
        fietsen plaatsen voorbij de opening naar het plein.  

 Groep 6 en 7 tegen de muur vanaf de leerkrachten fietsen.  
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Pleinwacht 
Om 08.20 uur en 13.50 uur gaan onze deuren open. Vanaf 08.15 u en 12.45 u is er pleinwacht op het plein. 
Tussen de middag mogen kinderen die thuis gegeten hebben ook echt pas om 12.45 uur het plein op, omdat 
het anders voor de mensen die het overblijven tussen de middag organiseren ondoenlijk is om overzicht te 
houden.  

 
Administratie 
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u van ons a.s. maandag een envelop met daarin een aantal belangrijke 
zaken omtrent uw kind. Om een aantal zaken goed te laten verlopen vragen wij uw medewerking door even de 
tijd te nemen om e.e.a. voor ons te controleren of in te vullen en vervolgens alle documenten uiterlijk vrijdag 
25 augustus in de envelop weer in te leveren bij de groepsleerkracht. Het gaat onder andere om het 
controleren van de leerling stamkaart waarop alle gegevens staan zoals ze in ons administratiesysteem bij ons 
bekend zijn en het Kind Centraal formulier.  
 
Startavond 
Maandag ontvangt u ook de uitnodiging voor de startavond. Op donderdagavond 31 augustus 2017 bent u van 
harte welkom. Tijdens de startavond zullen de leerkrachten alle bijzonderheden over de nieuwe groep van uw 
kind vertellen en kunt u vragen stellen over het nieuwe schooljaar 2017-2018. De indeling ziet er als volgt uit:  
 
Inloop: 19.15 uur deur open  
Ronde 1: 19.30 – 20.15 uur welkom in groep 1/2, 3 en 4  
Pauze: 20.15 - 20.30 uur koffie/thee in de hal  
Ronde 2: 20.30 – 21.15 uur welkom in groep 5, 6 en 7   
 
Voor ouders én leerlingen van groep 8 is er een speciale voorlichtingsavond gepland op woensdag 4 oktober. 
 
Kalender schooljaar 2017-2018 
Zodra we de nieuwe ouderkalender binnen krijgen van de drukker ontvangt u deze van ons. De data voor het 
hele schooljaar 2017-2018 staan al wel in de digitale kalender van DigiDuif. DigiDuif is ook te gebruiken als app 
op uw telefoon, zo kunt u gemakkelijk de kalender inzien. De nieuwe schoolgids wordt t.z.t. op onze website 
geplaatst en kunt u daar inzien.   
 
Gymrooster 2017-2018  
Hieronder treft u het gymrooster aan. De eerste schooldag zullen we nog niet gaan gymmen. 

 

Maandag  
13.00-14.00 groep 6 / 7 (afwisselen om de week)  
14.00-15.00 groep 3 / 4 (afwisselen om de week)  
Woensdag  
9.30-10.20   groep 8 A  
10.20-11.10 groep 8 B  
11.30 -12.15 groep 5  
Vrijdag  
8.30-9.30      groep 8 A/ 8 B (afwisselen om de week)  
9.30-10.20    groep 7  
10.20-11.05  groep 4  
11.05-12.00  groep 3  
13.00-14.00  groep 5  
14.00-15.00  groep 6  
 
Kanjertraining 
Afgelopen donderdag hebben de onderwijs mensen van het team van Kindcentrum PCBO De Gong Licentie B 
gehaald van de Kanjertraining. De eerste twee schoolweken zullen Kanjerweken zijn. Deze twee weken zullen 
helemaal in het teken staan van groepsvorming. Tijdens de Startavond zullen we u vertellen hoe we daar mee 
bezig zijn geweest. In alle groepen worden tot aan de herfstvakantie Kanjervergaderingen gehouden om met 
elkaar de voortgang in de groep te bespreken en waar nodig te verbeteren.  
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong, Kitty ten Napel 
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Vanuit de ouderraad 

 
Pleinfeest 

We zijn weer gestart met het nieuwe schooljaar en meteen staat er een grote activiteit gepland; het pleinfeest 

op vrijdag 8 september 2017. De OR staat al in de startblokken voor wat betreft de organisatie. Inmiddels 

hebben we als OR een planning gemaakt met hele mooie ideeën. Natuurlijk kunnen we nog niet alles 

verklappen, maar we doen ons best er weer een mooi feest van te maken. 

We hebben al een tipje van de sluier opgelicht in de laatste gonggeluiden (nummer 11) van vorig schooljaar. 

Gelukkig kunnen we inmiddels rekenen op de hulp van verschillende ouders. Maar natuurlijk kunnen we altijd 

nog helpende handen gebruiken. Zo zoeken we bijvoorbeeld nog hulpouders die willen helpen bij het 

blikgooien. Vele handen maken immers licht werk en uw inzet wordt zeer gewaardeerd.  Door als ouders 

samen te werken, zorgen we gezamenlijk voor een onvergetelijke feestdag voor alle kinderen. 

Mocht u tijdens het pleinfeest willen helpen, dan kunt u zich opgeven via orgong@pcboapeldoorn.nl. Natuurlijk 

kunt u ons ook persoonlijk benaderen op het schoolplein. We rekenen op een mooie opbrengst voor de Serious 

Request actie. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De OR organiseert ook dit schooljaar in samenspraak met het team van de Gong diverse activiteiten. Daarnaast 

fungeert de OR als luisterend oor voor ideeën en suggesties van andere ouders. Buiten de grote activiteiten is 

de OR o.a. betrokken bij de volgende gebeurtenissen en activiteiten: Het verzorgen van koffie en thee tijdens 

ouderavonden, aanwezig zijn bij de open dagen, de nieuwjaarsbijeenkomst, de afscheidsavond van groep 8, 

kleine reparaties in en om de school, het halen van de boodschappen voor de verschillende activiteiten (kerst, 

Pasen, nieuwjaarsdisco e.d.), het versieren van de grote hal en kleuterhal etc. 

De Gong ontvangt net als alle andere basisscholen de reguliere bijdragen van de overheid. Deze bijdragen 

financieren (vrijwel) alle onkosten van het reguliere onderwijs. De extra kosten die worden gemaakt, worden 

hiermee echter niet gedekt. Voor deze kosten is de Gong afhankelijk van de financiële bijdragen van de ouders, 

die jaarlijks worden gevraagd in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage.  Medio september zal aan alle 

leerlingen weer het jaarlijkse verzoek om betaling van de vrijwillige ouderbijdrage worden meegegeven. 

Namens de OR wensen we iedereen een gezellig en actief schooljaar! 

 
 

BSO in de vakantie 

 
De allereerst zomervakantieopvang van DOK13 onder het dak van Kindercentrum De Gong is inmiddels alweer 
verleden tijd. Al met al een groot succes volgens zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders, en 
uiteraard het belangrijkste, de kinderen. Het is moeilijk deze zes weken in woorden te vatten; tijd voor een 
variantje… 
 
Een foto zegt meer dan 1000 woorden!  Vandaar onderstaande collages met een heleboel verschillende foto’s 
die het verhaal van de zomervakantieopvang laten zien. We hopen u hiermee een goed en vooral leuk beeld te 
geven van de vele activiteiten die met de kinderen zijn ondernomen. 
 
Veel kijkplezier en tot snel!  

 

mailto:orgong@pcboapeldoorn.nl
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Kalender augustus en september 2017 

 
 

Wie zijn er jarig in juli en augustus?  

 
   

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

34 21-08 / 25-08 Kanjerweek! 
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  
Deze week ontruimingsoefening  
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 
 

 
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 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 

 


