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  Schooljaar 2017-2018/ 3 
 
 
Vanuit het team 

 
Fijne vakantie! 
 
Voor alles is een tijd. In de herfstvakantie maken we met elkaar even een pas op de plaats. We kijken terug op 
een goede start van dit schooljaar. We hebben waardevolle Kind Centraal gesprekken gevoerd met ouders, 
kijken goed terug op de Kanjer Startweken en we hebben genoten van het pleinfeest. De groepen 4 en 8a 
hebben voor ons een maandviering verzorgd. De activiteiten tijdens de Kinderboekenweek waren een groot 
succes, met elkaar hebben we veel aandacht aan lezen gegeven in de hoop kinderen voor lezen te 
enthousiasmeren. Tijdens de presentatie van de talentenmiddag heeft u kunnen zien hoe we creatief aan de 
slag zijn geweest in de afgelopen periode.  
 
Ná de herfstvakantie krijgt u van ons een uitnodiging voor een tienminutengesprek mee. We vinden het 
belangrijk om met u in gesprek te blijven over de ontwikkeling van uw kind. Het is goed om na zo’n eerste 
periode met elkaar even terug te blikken, hoe is het gegaan tot nu toe? En hoe gaan we verder?  
 
Op dinsdag 31 oktober hebben onze leerlingen een vrije dag. We gaan ons als team verder laten scholen op het 
gebied van IPC, begrijpend lezen en een beredeneerd aanbod voor kleuters. De BSO is die dag uiteraard 
gewoon open. Op 31 oktober komt de schoolfotograaf voor de peutergroep.  
 
Namens het team van Kindcentrum PCBO De Gong, Kitty ten Napel 
 

Trefwoord  

 
Trefwoord 
Na de herfstvakantie starten we met het thema “Helden”.  
Helden zijn blijkbaar belangrijk en ze spreken tot de verbeelding.  
Bewust of onbewust werken helden als voorbeeldfiguren.  
Ook in de Bijbel vinden we volop helden. 
We werken vanuit het Bijbelboek Rechters.   
De dreiging van de vijand is voortdurend voelbaar in het land  
Kanaän en om zich de vijanden van het lijf te houden heeft Israël 
stevige, krachtige helden nodig. Tegelijkertijd wordt Kanaän pas  
het Beloofde Land, als er geleefd wordt volgende de Tora,  
de leefregels van God. Deze dubbele taak van vechtjas en  
geestelijk leiders komt op het bordje van de Rechters.  
Richters is de oude benaming: zij spreken recht en zetten  
het volk in de juiste richting. 
Als je  de ontwikkeling van een held als Gideon volgt,  
zie je dat er vooral een held nodig is die vertrouwt op God.  
 
De verhalen zetten de kinderen aan het denken: wanneer ben je een waaghals en wanneer een held? 
Waarvoor heb je helden nodig? Kunnen wij, als het nodig is, ook een held zijn? Is het erg als ik geen held ben? 
Tijdens deze zoektocht ontdekken de kinderen dat helde betekenis hebben omdat ze ons kunnen inspireren. 
Om lef te tonen, grenzen te verleggen, ergens in te geloven, de waarheid te spreken en de wereld mooier te 
maken.  
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Leerlingenraad 

 
 

Nieuwe boeken bij de start van de Kinderboekenweek 

Op dinsdag 3 oktober gingen de acht kinderen van de leerlingenraad naar kinderboekhandel Benjamin om 

nieuwe boeken te kopen voor de schoolbibliotheek. Na uitleg van Monique Polak gingen ze in tweetallen op 

zoek naar boeken voor alle groepen van De Gong. Voor elke leeftijdsgroep ongeveer evenveel boeken 

natuurlijk en dan overleggen over de definitieve keuze. Daarnaast ook nog je rekenmachine bij de hand om het 

budget te bewaken! In de auto bij juf Margreet en de moeder van Kayleigh gingen de boeken meteen mee naar 

school. De kinderen zullen hun keuzes zelf in de groepen presenteren. De nieuwe boeken krijgen daarna een 

mooie plek in de schoolbibliotheek.  

 

 
 

 

Even voorstellen… 

 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Myrthe Horstman en ik ben 20 jaar. Ik ben dit jaar begonnen aan 
de opleiding PPKE in Zwolle. PPKE staat voor: pedagogisch professional kind en 
educatie. Bij deze opleiding moet ik ook stagelopen en dat doe ik in groep 4 op 
maandag en dinsdag. Mijn taken in de klas zijn: leerlingen in groepjes of 
individueel begeleiden met bijvoorbeeld rekenen of taal. Verder houd ik ook 
toezicht in de klas en doe mee met de gezamenlijke lessen. Verder help ik ook 
mee bij de TSO en bij de BSO op maandag en dinsdag. Ik loop stage tot de 
zomervakantie en hoop op een erg leuk schooljaar op De Gong. 
 
Myrthe Horstman 
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All Souls All Mates  

 
 
Op vrijdag 3 november organiseert de drie Ranken de jaarlijkse Kaarsenactie ALL SOULS, ALL MATES aan de 
Eglantierlaan.  

Het is inmiddels een traditie geworden: op één avond steken we, nu alweer voor de 6e keer, 10.000 kaarsjes 
aan. Met jong en oud. En waarom? Omdat we geloven in positieve verbondenheid tussen mensen: oud en jong, 
van toen en nu en van verschillende achtergronden. In onze tijd vinden wij het belangrijk dat samen steeds 
weer te onderstrepen. 

Wij doen ieder jaar als school mee door met onze PCBO collega scholen in De Maten een kraam te sponsoren. 
Het programma ziet er als volgt uit:  
19.00 uur: LichtUur in grote zaal van De Drie Ranken met muziek, dans, film en poëzie. 
20.00 uur: Opening van de kaarsenactie door de wethouder. Sluiting: 21.00 uur. 
Wie weet ontmoeten we u tijdens All Souls All Mates 

 
 

Vanuit de ouderraad 

 
 
Ouderbijdrage 
Zoals elk jaar zult u als ouders weer een brief ontvangen rondom de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage zal de 
OR gebruiken om overige zaken die niet worden bekostigd vanuit de overheid te betalen. We hebben de 
bijdrage dan ook echt nodig om alle leuke extra dingen, denkende aan oa. Sint&kado, Nieuwjaarsdisco, 
Paasontbijt, waar te kunnen maken. We zijn blij dat we elk jaar weer op uw steun kunnen rekenen, en kijken er 
naar uit om ook dit jaar er weer een leuk en actief jaar van te maken samen met de kinderen en u als ouders! 
 
 
Sint 
Ondanks dat het nog begin oktober is, zijn we alweer druk bezig met de voorbereiding van 5december. Wat 
super fijn om te lezen dat er zich al een aantal mensen hebben aangemeld om te helpen met de Sint-
activiteiten. Fijn om het zo samen te kunnen organiseren! 
Mocht u zin hebben om 22 november te komen helpen met versieren en inpakken of wilt u op 5december zelf 
iets doen, meld u zich dan aan via de mail of schiet even iemand aan van de OR.  
 
5oktober was het de dag van de Leraar.  
Wij hebben namens de kinderen de leerkrachten een aardigheidje aangeboden. Hieronder het resultaat! 
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Kanjertraining  

 
 
We maakten een  mooie start dit jaar met de kanjerstartweken, waarbij we de kanjerregels en afspraken 
ophaalden en oefenden.  Vervolgens zijn we in alle groepen bezig geweest met de kanjervergaderingen, 
waarbij we de regels per groep nog wat hebben uitgediept.  
 
Na de herfstvakantie starten we nu allemaal met de “gewone” kanjerlessen.  
We hopen dat ook bij u thuis de termen rond pettengedrag regelmatig naar voren komen.  
Regelmatig zien we dat er in de school goed gebruik gemaakt wordt van de posters met gedrag en regels. Fijn 
om te zien dat ook ouders  die posters opnieuw bij kinderen onder de aandacht brengen als ze in gesprek zijn: 
wil jij te vertrouwen zijn, en hoe moet je je dan gedragen? 
Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, en herkenbare school voor iedereen. 
 

 
 

  



5 

 

 

Vanuit de medezeggenschapsraad 

 
 
De MR stelt zich voor De Medezeggenschapsraad (MR) is dit schooljaar weer op volle sterkte begonnen. Nadat 
we eind vorig schooljaar afscheid hebben genomen van Martin (ouder) en Stephanie (leerkracht), is de MR 
weer aangevuld met twee nieuwe leden. De leden van de MR stellen zich aan u voor. 
 

Oudergeleding: 

 

Remco Bresser (voorzitter MR) 

vader van Thijmen (groep 6)  

en Florian (groep 4)    Personeelsgeleding:  

Irma Verduyn 

juf van groep 8b 

 

Ingeborg Händel (secretaris MR) 

moeder van Meike (groep 8)  

 

Hilde Kranenburg  

juf van groep 8a  

 

Gert Jan Buitenhuis 
vader van Jannick (groep 6)  
en Thiemo (groep 4) 

 

Sandra Bergman 

 juf van groep 1/2b 

 intern begeleider onderbouw 

 

 

Wat doet de MR? U heeft vast wel eens gehoord van de MR. Maar wat doet de MR eigenlijk? De MR is het 
medezeggenschapsorgaan van de school. De MR heeft inspraak op diverse, vaak beleidsmatige zaken die met 
de schoolorganisatie te maken hebben. Op sommige onderwerpen heeft de MR wettelijke bevoegdheden, 
zoals adviesrecht en instemmingsrecht. De Wet Medezeggenschap op Scholen schrijft voor dat elke school een 
MR moet hebben. De MR van de Gong heeft maandelijks overleg met de directeur van de school over actuele 
thema’s. Een voorbeeld van een actueel thema waar de MR zeggenschap in heeft is de invoering van andere 
schooltijden. 

In gesprek met de ouders Een aantal malen per jaar organiseert de MR een ouderpanel, waarbij wij met 
ouders/verzorgers in gesprek willen zijn over actuele of relevante thema’s. Ook dit schooljaar wordt in 
november en mei een ouderpanel georganiseerd. Via Digiduif zullen wij u attenderen op het ouderpanel en het 
onderwerp dat wij met u willen bespreken toelichten. 

Voor vragen of suggesties aan de MR kunt u een van de leden van de MR aanspreken of ons mailen via Digiduif. 
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Kalender september en oktober 2017 

 
 

 

 
 
 
  

42 16-10 / 20-10 Herfstvakantie: onderwijs dicht, peutergroep en BSO zijn open  

 

43 23-10 / 27-10 23-10 – Uitnodiging tienminutengesprek mee 

25-10 – Strookje tienminutengesprekken gesprekken terug en plannen 

25-10 – Hoofdluiscontrole 

26-10 - Strookjes met ingedeeld tijdstip terug naar ouders 

27-10 – Kerk- en schoolactiviteit groep 1 t/m 4  

27-10 – Oudergebedsgroep 08.30-09.15 

44 30-10/ 03-11 Deze week: tienminutengesprekken 30-10 t/m 02-11 

31-10 – Studiedag team – kinderen groep 1 t/m 8 vrij  

31-10 – Schoolfotograaf peutergroep  

02-11 – Gezamenlijke gespreksavond 

03-11 – All Souls All Mates 

04-11 – Conceptdatum volleybaltoernooi groep 3,4,5 

45 06-11 / 10-11 Deze week: intekenen op visiteweek 

06-11 – Maandviering groep 1/2b 08.30 u 

08-11 – Inloop spreekuur schoolverpleegkundige 11.30-12.45 u  

08-11 – Nationaal schoolontbijt 

11-11 – Conceptdatum volleybaltoernooi groep 3,4,5 

46 13-11/ 17-11 13-11 – Maandviering groep 8b 08.30 u 

47 20-11 / 24-11 Deze week Op-visite-week 

24-11 – Oudergebedsgroep 08.30-09.15 

48 27-11/ 01-12 27-11 – OR vergadering 

28-11 – ASK viering – alle groepen continurooster tot 14.00 u 

29-11 – MR vergadering met ouderpanel 

30-11 – Pietenochtend groep 1 en 2 

30-11 – Pietenmiddag groep 3 en 4  
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Wie zijn er jarig in oktober en december 2017?  

 
 
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 
 
Verjaardagen november  

 
Datum:  Naam:    Groep: 

 
4   Marleen Boer (2008)   6 
4   Senn van Kasteren (2006)   8A  
5   Mika Letteboer (2010)   3  
7   Cayden Bongers (2012)   1/2A  
7   Dylan Dekker (2008)   5  
12   Lieke van Dijk (2009)   5  
13   Nena Bergman (2007)   6  
21   Tygo Sesink (2012)   1/2A  
23   Linsey Glass (2008)   6  
25   Cyenna Huigen (2006)   8A  
26   Hugo Boer (2012)   1/2B  
26   Lisa Douma (2006)   8A  
29   Larse Bentum (2011)   3  
29   Jaylynn de Haas (2010)   4 
29  Diaro Hakkenberg   Peuters 
 
 
 
 
 


