
1 

 

  Schooljaar 2017-2018/ 2 
 
 
Vanuit het team 

 
Welkom! 
Er starten binnenkort 5 nieuwe peuters: Liam van Mierlo, Niels Kaal, Jack Berenschot, Lya IJzerman, Kyan Knijn, 
Sanna Wormer en Kasey Ndayisenga. 
We wensen jullie samen met jullie ouders een hele goede tijd toe op De Gong!  
 

Peutergroep 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er ook een peutergroep gestart op de maandag van 08.30 uur tot 
13.00 uur. Op de dinsdag- en de donderdagmorgen groeit de peutergroep door. U bent van harte welkom om 
een keer een kijkje te komen nemen op de groep.  

U kunt uw peuter rechtstreeks aanmelden voor één of meerdere dagdelen op www.dok13.info. Nadat uw kind 
is ingeschreven, vindt ook de administratieve afhandeling volledig digitaal plaats. Tijdens de daaropvolgende 
kennismaking in de groep, kunnen ook direct wenafspraken voor uw peuter worden gemaakt. 

Hebt u vragen? Stel ze aan de pedagogisch medewerkers, Kitty ten Napel, directeur, of aan Attie Hendriksen 
van DOK13. 

Correctie IEP 
Vorige week maakten de makers van de IEPtoets samen met de onderwijsinspectie aan ons bekend dat er een 
correctie op de gemiddelde schoolscore voor de IEPtoets van vorig schooljaar werd toegepast. De IEPtoets is de 
toets die onze leerlingen aan het einde van groep 8 maken als eindtoets. Deze correctie is niet van toepassing 
op de individuele scores van de leerlingen.  
 
Onze gemiddelde schoolscore was vóór de zomer al boven het voor onze school geldende landelijk gemiddelde. 
Mét de correctie scoren we nu zelfs boven de bovengrens van de inspectie. Een score om trots op te zijn. 
Kinderen, team en ouders hebben er hard voor gewerkt en het is mooi om te zien dat dit zo’n mooi resultaat 
oplevert. 
 
Jaarverslag 2016-2017 
Op onze website is ons jaarverslag over schooljaar 2016-2017 te vinden. Ouderraad, leerlingenraad, MR en 
oudercommissieleden, team en directie geven hierin een mooie samenvatting over het afgelopen schooljaar. 
Van harte aanbevolen om te lezen.  
 

Verjaardag vieren 
Tijdens de Startavond hebben alle groepsleerkrachten al uitgelegd wat er dit schooljaar is veranderd ten 
aanzien van het verjaardag vieren op school. Ieder kind viert zijn of haar verjaardag in de eigen groep en 
trakteert de klasgenootjes en de eigen juf. Alle kinderen mogen hun naam op de verjaardagskaart zetten, die 
de jarige vervolgens mee naar huis mag nemen. Wil je toch graag alle juffen trakteren, dan mag je iets lekkers 
bij de koffieautomaat neerzetten, maar dat hoeft niet. Op deze manier hopen we de vele onderbrekingen van 
jarigen tijdens een les te voorkomen.  
  

http://www.dok13.info/
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Geboortenieuws 
Op dinsdag 12 september, om 23.30 uur, is Suze Buitink, de dochter van juf Stephanie en Danny geboren. Met 
vader, moeder en dochter gaat het erg goed. Ze zijn inmiddels weer thuis en zijn volop aan het genieten. Het 
geboortekaartje hangt op het raam naast het lokaal van groep 6, zodat u een kaartje kunt sturen, mocht u dat 
willen. We wensen dit nieuwe gezinnetje een hele mooie tijd toe.  
 

 

Typcursus 
Er gaat weer een typcursus van start in De Gong voor onze eigen leerlingen. Van harte aanbevolen, want wij 
werken vanaf groep 6 al veel op een computer. Mocht u de brief hierover gemist hebben, in de hal liggen nog 
wat exemplaren.  
 
ASK: continurooster voor alle groepen 
De ASK-voorstelling voor de groepen 4 t/m 8 zal dit schooljaar zijn op dinsdag 28 november om 9.30 uur. We 
hanteren op deze dag een continurooster voor alle groepen. Dat betekent dat alle kinderen op school eten en 
om 14.00 uur vrij zijn.  
 
Staking 
U heeft in een apart bericht via DigiDuif kunnen lezen dat De Gong op 5 oktober dicht gaat i.v.m. met een 
landelijke staking voor een beter salaris, lagere werkdruk en dus een aantrekkelijkere baan voor toekomstige 
leerkrachten waarvan er nu grote tekorten dreigen.  
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong, Kitty ten Napel 
  

Leerlingenraad 

 
Een nieuw schooljaar betekent ook weer een nieuwe leerlingenraad. Hierin zitten leerlingen uit groep 6, 7 en 8. 
Een aantal zaten er al in, een aantal zijn nieuw. 
In de leerlingenraad zitten dit schooljaar: Anouk Terink en Luuk Zwaal (gr.8A) Aya Imahda en Delano Dallinga 
(gr.8B), Kayleigh Hullegien en Elai de Oliveira (gr.7) Roos Vahl en Jannick Buitenhuis (gr.6) 
 
Er werd op de eerste vergadering meteen uitgebreid overlegd over de nieuwe klassenfoto. Welke vorm 
adviseert de leerlingenraad? We kwamen tot een unanieme beslissing, dit advies werd doorgegeven. 
 
Het volgende onderwerp wordt begin oktober het uitzoeken van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. 
Daarvoor gaan we naar boekwinkel Nawijn en Polak, waar we advies krijgen over boeken voor alle groepen op 
school. Met het aangegeven budget worden zo voor alle groepen nieuwe boeken aangeschaft. Leuk bij de start 
van de Kinderboekenweek. Dat wordt weer lekker lezen dus! 
 
Zo zullen verschillende onderwerpen worden besproken. Soms op vraag van juffen, vaak ook op advies of 
vragen van de leerlingen. Zij vertegenwoordigen tenslotte hun klasgenoten. Veel succes daarmee dit 
schooljaar!  
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Kindcentrum De Gong heeft Logopedie in huis!  

 
 
Graag stel ik me via deze weg voor; mijn naam is Gabriëlle Huijsman, sinds 
enige tijd werkzaam op ‘De Gong’ te Apeldoorn in dienst van de 
Praatmaatgroep. Zelf ben ik woonachtig in Kootwijkerbroek. 
 
Ik ben een all-round logopedist, wat betekent dat ik bij alle problemen bij 
zowel kinderen als volwassenen behandeling en begeleiding kan bieden. 
Zoals bijvoorbeeld articulatieproblemen, taalproblemen, stotteren, slissen en 
problemen in de lees- en schrijfvaardigheden. Echter mijn specialisatie richt 
zich op stemproblematiek. Ik werk graag met kinderen vanwege de 
creativiteit die ik in mijn werk kwijt kan en de leuke en vaak grappige 
contacten met kinderen. 
 
Ik hoop, ook voor dit schooljaar, weer op fijne contacten bij ‘De Gong’.  
Mocht u mij persoonlijk willen bereiken, dan kan dat op 06-57165870 of per 
mail via gabrielle@depraatmaatgroep.nl. Iedere maandagmorgen  
ben ik aanwezig op ‘De Gong’. Graag tot ziens of aan de telefoon! 
 
Met vriendelijke groet, Gabrielle Huijsman 
Logopedist 

 

Gebedsgroep  

 
Beste ouders/verzorgers en leerkrachten. 
  
Op 29 september willen we om 8.30 uur weer in lokaal 7 bij elkaar komen om te bidden en danken voor onze 
kinderen van De Gong, de leerkrachten en datgene wat gebed nodig heeft. Ook willen we God danken voor de 
goede start van dit schooljaar. 
  
Vorig jaar zijn we begonnen met gebedsbrieven om zo de kinderen meer te betrekken bij het gebed en op deze 
wijze hun inbreng mee te nemen tijdens het bidden.  Dit jaar zullen we de gebedsbrieven weer gaan gebruiken. 
Samen met de leerkrachten schrijven ze punten op die hen bezighouden, situaties die in de klas spelen en 
dingen waarvoor ze willen danken. 
  
Uiteraard kunt u ook als ouder/ verzorger of leerkracht gebedspunten aandragen. Dit is mogelijk op de 
vrijdagochtend zelf, maar u mag het ook aangeven bij ondergetekende. Mocht u mee willen bidden of gewoon 
aanwezig willen zijn en samen delen, voel u dan welkom om aanwezig te zijn bij de Gebedsgroep de Gong. 
  
Groeten namens de gebedsgroep De Gong, Rianne Haveman 
 

Doppen doneren voor hulphonden 

 
Graag wil juf Ina iedereen bedanken die plastic doppen heeft gespaard. Zij heeft voor de zomervakantie heel 
veel doppen kunnen doneren voor de hulphonden. Heel erg bedankt daarvoor. Na de zomervakantie gaat de 
actie gewoon door, er staat een verzamelbak naast het lokaal van juf Ina en juf Mirjam, lokaal 5.  
 

Kent u de actie nog niet? Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of 
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. De 
gehele opbrengst komt ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden. 

  

mailto:gabrielle@depraatmaatgroep.nl
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Kinderboekenweek 2017 

 

Van 4 tot 13 oktober is weer de jaarlijkse Kinderboekenweek (kbw). Uiteraard besteden wij daar op De Gong 

graag aandacht aan. Wij doen dit jaar niet mee aan het landelijke thema “Gruwelijk eng!”, maar vertalen dit 

naar het mildere “De bibbers in je buik”. Wat staat er zoal op het programma? 

Dinsdag 3 oktober: de leerlingenraad gaat mooie nieuwe boeken uitkiezen bij boekhandel Nawijn en Polak. 

Woensdag 4 oktober: opening van de kbw. Alle kinderen en juffen verzamelen zich vanaf 8.20 uur op het grote 

plein, waar de kbw officieel geopend zal worden. Om 8.35 uur gaan alle kinderen naar binnen met hun eigen 

juf, waar nog een klein openingsprogramma volgt. Dit is alleen voor de kinderen (zonder ouders dus). 

Dinsdag 10 oktober van 14.00-15.00 uur: opa en oma-middag. Alle opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd, 

om een kijkje te nemen in de klas van hun kleinkind(eren). In elke klas zal een eigen programma zijn, maar vast 

onderdeel is het voorlezen door opa/oma aan een groepje kinderen. Vanaf maandag 2 oktober hangt er een 

intekenlijst bij de deur van elk lokaal. Opa’s en oma’s mogen gedurende het uur wisselen van groep, om alle 

kleinkinderen te bezoeken. De opa- en oma-middag is helaas niet voor de groepen 7 en 8, zij brengen deze dag 

een bezoek aan het Kröller Müller-museum. 

Woensdag 11 oktober van 12.15-13.15 uur: boekenmarkt. Kinderen kunnen op deze middag voor 2,50 euro 

een tafeltje huren, om hun eigen boeken te verkopen. De opbrengst van de tafelhuur zal worden gebruikt, om 

nieuwe boeken voor de schoolbieb aan te schaffen; de opbrengst van de verkochte boeken is voor het kind 

zelf. Ook voor dit evenement hangt vanaf 2 oktober een intekenlijst bij de deur. Geld voor de tafelhuur graag 

gepast in een envelopje met naam van het kind erop en onder vermelding van boekenmarkt inleveren bij de 

eigen leerkracht. 

Gedurende de Kinderboekenweek zal er extra veel gelezen en voorgelezen worden. Heerlijk!! 

Kanjertraining  

 
Na een enthousiaste start met de kanjerstartweken door de school, hebben we een mooi vervolg: aan de hand 
van de methode “goed van start” houden we coöperatieve klassenvergaderingen. Deze vergaderingen (of 
gesprekken) zijn goed aan te passen aan alle groepen van school.   
Tot de herfstvakantie houden we deze klassenvergaderingen, waarbij we samen met de leerlingen regels en 
routines afspreken.  De onderwerpen voor de 5 weken zijn:  
 

 

Op deze manier leggen we een hele mooie basis om een jaar te hebben met een goed groepsgevoel in elke 
groep. Na de herfstvakantie starten we dan met de gewone Kanjerlessen. Uiteraard gaan we intussen gewoon 
door met diverse kanjeroefeningen en kanjergesprekjes, waar nodig.  

  



5 

 

 

 

Van de GGD: De kindermonitor komt eraan! 

 
Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit naar de gezondheid en 

leefstijl van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Het gaat onder andere over 

voeding, bewegen, slapen en mediagebruik. We vragen alle ouders met 

kinderen in die leeftijd om een online vragenlijst in te vullen.  

 

Doet u ook mee? Dat is belangrijk omdat…  

.. Ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw mening telt! 

.. We kinderen en ouders beter kunnen helpen als we weten hoe het met ze 

gaat.  

 

In oktober ontvangt u via school een e-mail met de link naar de online 

vragenlijst. De vragenlijst is anoniem, uw antwoorden zijn niet terug te leiden 

naar u of uw kind.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Vanuit de ouderraad 

 
Een nieuw schooljaar 
Net als voorgaande jaren willen we als OR samen met de kinderen, de ouders en de leerkrachten er weer een 
enthousiast en actief schooljaar van maken.  
Zo staan er al heel wat activiteiten gepland. Op de flyer, die u tijdens de Informatie avond heeft ontvangen, 
kunt u lezen wat we zoal weer van plan zijn dit jaar.  
Ook heeft u op de flyer kunnen zien wie er momenteel deel uit maken van de OR.  
Mocht u  vragen en/of opmerkingen hebben rondom de OR, dan weet u ons te vinden via de mail: 
Orgong@pcboapeldoorn.nl. Maar voel u vooral ook vrij om ons persoonlijk aan te spreken op het schoolplein.  
We willen Lilian Slagers (moeder Tim Slagers, groep 1/2B) welkom heten in de OR. Inmiddels is zij al aardig 
ingeburgerd tijdens de organisatie rondom het pleinfeest.  
 
Ouderbijdrage 
Binnenkort zult u de brief met de Ouderbijdrage weer van ons ontvangen. Net als voorgaande jaren zullen we 
dit jaar de Ouderbijdrage gebruiken om de kosten te dekken die niet voor de vergoeding vanuit de overheid in 
aanmerking komen. We zullen de bijdrage dan ook gebruiken voor diverse activiteiten, denkende aan het 
Paasontbijt, het Sintfeest en cadeautje rondom 5december, de Nieuwjaarsdisco, etc. Om alle activiteiten vrolijk 
doorgang te laten geven, willen wij u vriendelijk vragen de ouderbijdrage over te maken.  
 
Pleinfeest 
Een spetterende start van dit schooljaar was het Pleinfeest vrijdag 8september jl. 
De stromende regen kon de pret niet drukken en zo werd het pleinfeest een super feest binnen in school. Wat 
was het leuk om al die blije gezichten van de kinderen te zien! Er hing een gezellige sfeer en iedereen leek het 
prima naar zijn/haar zin te hebben. 
  
Het pleinfeest stond in het teken  van gezelligheid, talent en geld inzamelen voor het goede doel van Serieus 
Request. Dankzij een heleboel sponsoren waren er veel leuke prijzen te winnen bij de loterij. En wat was het 
leuk om eens met een pittenzak alle juffen om te gooien! Die kans werd vele malen benut.  
 

           
 
 
“Ruimte voor Talent…”  
Wat gaaf om te zien dat er zoveel kinderen tijdens de Talentenshow hun talenten lieten zien op het podium. 
Het bracht heel wat geswing en kippenvel bij het publiek teweeg!! Super gedaan, talenten!! 
 

                 
 

mailto:Orgong@pcboapeldoorn.nl
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Tussen alle spellen en activiteiten door kon je ook nog een ‘photoboot’ laten maken bij Floris Schaake. Hierover 
volgt nog een digiduifje. Voordat je het lokaal bij Floris in liep, kwam je nog langs een tafel met heerlijk 
gebakken koekjes door twee meiden uit groep 8. Klasse meiden!!          
 

              
                                                 
 
De veiling heeft ook de nodige opschudding opgeleverd in de grote hal. Er werd flink tegen elkaar opgeboden 
om maar die pan Erwtensoep van juf Elzelien in de wacht te slepen. En wat dacht je van de halflege 
theedoosjes (zonder Douwe Egbertspunten) van juf Irma??     
Al met al zijn alle veilingstukken afgeslagen met de enige echte Gong, dus alles was één maal ander maal 
VERKOCHT!! 
 
Mede dankzij de hulp van diverse hulpouders waren alle onderdelen goed bezet. Muntjes verkoop, de catering 
en diverse spellen, tattoo’s enz.  
 

   
 
Namens de kinderen en de Ouderraad willen wij de hulpouders (en oma) hartelijk bedanken voor hun 
enthousiasme en inzet. De ouderraad wil uiteraard alle kinderen, ouders en leerkrachten ook bedanken voor 
alle enthousiaste reacties. SAMEN werd het een groot feest! 
 
Het feestgevoel werd nog groter, toen we ontdekten hoeveel we hebben opgebracht voor het Serious Request. 

Juf Sanne viel er stil van aan de telefoon 😉 
 
Op dit moment is de opbrengst …  

 
 
Maar wie weet wordt dit nog wel meer, wanneer er nog acties van de ideeënmuur in werking worden gezet. 
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Met dank aan de sponsoren die het pleinfeest ten bate van Serious Request 2017 mede mogelijk maken: 

Binky (Kinderparadijs Malkenschoten)  
Julianatoren 
Monkeytown 
Rituals Apeldoorn 
Claudio's Ijssalon 
Jumbo Wiegmans 
Ensing Autoverhuur 
Shoeby Eglantier 
Van der Wal Jolink Eglantier 
JS Kindervermaak 
Rodenburg Makelaardij 
Bloemisterij Labberton 
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Kalender september en oktober 2017 

 
 
 
  

38 18-09 / 22-09 18-09 -  MR en OR vergadering 20.00 u 

18-09 – Werkgroep Andere schooltijden 19.00 u 

18-09 – Maandviering groep 8a  

19-09 – Prinsjesdag = hoedjesdag 

39 25-09 / 29-09 28-09 – Inloop schriftelijk werk 15:00-15:15 uur groep 3 t/m 8 

29-09 – Oudergebedsgroep 08.30-09.15 

40 02-10 / 06-10 04-10 – Informatieavond groep 8  

04-10 t/m 15-10 Kinderboekenweek  

04-10 – Dierendag 

05-10 – De Gong is dicht i.v.m. staking leraren 

05-10 – Dag van de leraar  

41 09-10 / 13-10 Schoonmaakweek 

09-10 – Maandviering groep 4 

09-10 – OR vergadering 

10-10 – MR vergadering 

10-10 - Opa/oma voorleesmiddag  

10-10 – Kröller Müller groep 7 en 8 

11-10 – Open dag nieuwe ouders  

12-10 -  Talentenmiddagpresentatie met ouders 14.15 u 
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Wie zijn er jarig in september en oktober 2017?  

 
Verjaardagen september 
 
Datum:  Naam:    Groep:   
1   Lizzy Schut (2012)   1/2A 
3   Pepijn Fransen (2009)   5 
3   Amani Imahda (2010)   4 
4   Blaine Jacobsz (2010)   4 
10   Mila Sargent (2009)   5 
11   Julius Bongers (2006)   8A 
11   Nick van Dijk (2011)  3 
18   Mika Zielhuis (2007)   7 
19   Caitlin Bier (2007)   7 
20   Annelin Modderkolk (2009)  5 
25   Sam Reitsema (2008)   6 
27   Bruce van Dijken (2009)   5 
27   Nina Klooster (2008)   6 
28  Jack Berenschot   peuters 
29   Wietze Welmers (2011)   3 
30   Jens Molenkamp (2010)   4 
 
Verjaardagen oktober 
 
Datum:  Naam:    Groep: 
8   Keane Kers (2011)   3 
9   Daan Hop (2008)   6 
11   Evi Ziens (2007)    7 
13   Thijmen van Triet (2012)   1/2A 
13  Lya IJzerman   Peuters 
14   Roos ten Voorde (2012)   1/2A 
18   Anne Nentjes (2010)   4 
19   Sophie Kugel (2009)   5 
23   Fenna Weterkamp (2012)  1/2B 
24   Tara van den Burg (2006)   8B 
24   Emiel Haveman (2009)  4 
24  Liam Kraaij (2011)   1/2B 
25  Sem Janssen (2012)   1/2B 
26   Daan Slijkhuis (2006)   8B 
29   Arienna Start (2007)   6 
30   Dylan van Houwelingen (2006)  8A 
 


