
 

Gonggeluiden 8 

Er is weer veel te vertellen in deze nieuwsbrief! We hopen dat u door het lezen van deze nieuwsbrief 

een beeld krijgt van wat er speelt in en om ons Kindcentrum! 

Welkom! 

Damian Hylckama Vlieg, Finn Hoegen en Ivar van der Veen worden in april vier jaar en starten dan in 

groep 1. Tara Witt is vanuit Purmerend naar Apeldoorn verhuisd en is gestart in groep 4. We wensen 

jullie een mooie schooltijd toe!  

Oproep 

Wie wil meedenken als verkeersouder over de verkeersveiligheid  rond de school? Wat gaat goed en 

wat kan beter? Juf Ina is op zoek naar een aantal ouders die hier samen met haar over zouden willen 

meedenken. U kunt zich opgeven d.m.v. een digiduif bij juf Ina  

Kanjertraining 

Iedere maand schrijven we in de nieuwsbrief iets over de Kanjertraining. De Kanjertraining staat 

wekelijks op ons lesrooster, maar beschouwen wij als schoolcultuur van hoe wij als kinderen, ouders, 

leerkrachten en externen met elkaar om willen gaan. Net als bij taal en rekenen gaat er ook in 

gedrag wel eens iets mis. Dat is helemaal niet erg! Taal en rekenen mogen we oefenen, kinderen 



mogen ook oefenen en leren op sociaal-emotioneel gebied. Wij kunnen, als de volwassenen om onze 

kinderen heen, het goede voorbeeld aan hen geven. In deze nieuwsbrief wordt beschreven hoe de 

Kanjertraining uitgaat van 'de wereld van vertrouwen'.  

IPC 

Op maandag 5 maart hadden de onderwijscollega's een studiedag over IPC. We zijn als school volop 

aan het ontwikkelen om voor kinderen een onderwijsaanbod te creëren dat tegemoet komt aan 

kennis overdragen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van de creatieve kant van 

kinderen.  

Contact  

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het ons weten!  

Team Kindcentrum PCBO De Gong  

Peutergroep Kindcentrum De Gong 

 

Welkom! Dean Chown en Elin van de Woestijne zijn in maart gestart op de peutergroep. Vanaf april 

komen Thom en Zoë van der Westen en Sosuke Storm ook bij ons spelen. We wensen jullie een fijne 
tijd toe!  

Bij de peuters zijn we begonnen met het thema "kriebel" beestjes. Op de groep staat een grote bak 

met zand waarin de kinderen naar beestjes kunnen zoeken. Met een vergrootglas kunnen ze de 

beestjes nog even extra goed bekijken. Hoeveel pootjes heeft een spinnetje eigenlijk? Welke kleur 

heeft zo'n "kriebel" beestje? De peuters maken een ware ontdekkingstocht. We gaan met de 

kinderen ook buiten op zoek naar de "kriebel" beestjes en maken zelfs een wormenbak zodat we 

precies kunnen zien wat voor gangen de wormen onder de grond maken. 



IPC achter de schermen 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Van jullie kinderen horen jullie hopelijk geregeld IPC-verhalen. Ook hebben we velen van jullie 
mogen verwelkomen tijdens de afsluiting van de TalentenIPCmiddag.  

Maar wat is er afgelopen schooljaar achter de schermen rondom IPC gebeurd? 

Studiedag 

Het team heeft studiedagen IPC gevolgd. De laatste was maandag 5 maart. Onder leiding van het 

actieteam IPC (De juffen Izanne, Regina, Ina, Irma en Gerriët) en Ed van Uden van IPC leerden we 

deze dag meer over IPC. Een van de onderwerpen was: 'Wat is nu precies leren?' We gingen 

hierover met elkaar in gesprek. Ook hoorden we succesverhalen van elkaar. We kregen theorieles 

van Ed over leerdoelen en de zogenaamde Assessment For Learning doelen (vaardigheidsdoelen). En 

zo leren we steeds meer over IPC. Ook leerden we dat we al heel trots mogen zijn op wat we met 
elkaar hebben neergezet! 



Voor komende periode staat voor ons leerkrachten het 'leren van elkaar' centraal. We hebben 

opgeschreven waar we een ander mee willen helpen en waar we zelf nog hulp bij kunnen gebruiken 

rondom IPC. Vervolgens maakten we tweetallen of groepjes en werden er afspraken gemaakt om 
onze kennis te delen. Dit past natuurlijk perfect bij IPC: leren van en met elkaar! 

's Middags bereidden we grotendeels de nieuwe unit voor en vertelden aan elkaar wat onze plannen 
en doelen hierbij zijn. 

IPC coördinator 

Juf Irma volgt -nadat ze vorig jaar de IPC-coördinatorenopleiding heeft gevolgd- de 'teacher-leader 

for learningopleiding'. Juf Gerriët volgt dit jaar de IPC-coördinatorenopleiding. Beide komen altijd 

enthousiast en geïnspireerd terug van deze opleidingsdagen. Vervolgens delen zij, samen met het 
actieteam, de nieuwe kennis en vaardigheden met het team. 

Collega's onderling werken samen aan de units en op deze wijze maken we optimaal gebruik van 

ieders talenten. 

Mocht u nog vragen hebben over IPC dan kunnen die gesteld worden aan de eigen leerkracht, maar 

juf Irma of  juf Gerriët mag u hier ook over aanspreken. Ook kunt u op internet kijken: https://ipc-
nederland.nl/ 

Hiernaast treft u een 'stapeltje' foto's aan om een beeld te krijgen van wat we zoal doen. Door op te 
foto te klikken verschijnt de onderliggende foto.  

Medezeggenschapsraad 

 

Ouderpanel 15 mei: IPC 

Op 15 mei zal de MR weer een ouderpanel organiseren, dit keer over IPC (International Primary 

Curriculum), een methodiek voor wereldoriëntatie, waarbij een aantal vakken gecombineerd wordt. 

Daardoor ontstaat een boeiend en actief leerpakket dat aansluit  bij de vaardigheden die kinderen in 

de toekomst nodig zullen hebben. IPC wordt nu bijna twee jaar gebruikt op De Gong. Om een goed 

beeld te krijgen hoe deze nieuwe manier van werken wordt ervaren door ouders en kinderen, willen 

wij graag uw mening horen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, is het van belang dat er 
een brede en gemêleerde groep ouders aanwezig is. 

Wees welkom op deze avond, uw mening en inbreng is van belang! Opgeven kan 
via mrgong@pcbo.nl. 

https://ipc-nederland.nl/
https://ipc-nederland.nl/
mailto:mrgong@pcbo.nl


De MR organiseert regelmatig ouderpanels over diverse onderwerpen om zo uw mening te horen 

over deze onderwerpen. Heeft u zelf suggesties voor onderwerpen, dan horen we deze uiteraard 

graag! 

Nieuw lid MR gezocht 

Omdat na dit schooljaar Ingeborg Händel geen kinderen meer op De Gong heeft, gaat zij de MR 

verlaten. We zijn dan ook op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Bent u geïnteresseerd 

in de ontwikkelingen binnen de Gong en wilt u hier graag over meepraten, dan is de MR misschien 

wel iets voor u. U kunt zich aanmelden of informatie verkrijgen hierover via mrgong@pcbo.nl.  

Door het vertrek van Sandra Bergman, zal er vanuit de personeelsgeleding ook een nieuw lid gezocht 
worden voor de MR. Zodra bekend is wie dit gaat worden, laten we dat uiteraard weten! 

GMR 

Afgelopen week heeft uw kind een flyer meegekregen van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschaps Raad. Namens Esther Kopmels, bestuurder van PCBO, benadrukken wij graag het 

belang van deelname van ouders en leerkrachten in de GMR. De werving van nieuwe leden vindt 

plaats op vrijwel alle 27 scholen. De GMR telt 7 ouders en 7 personeelsleden. Vanuit onze school is 

er tot voor kort geen rechtstreekse vertegenwoordiging in de GMR geweest. Het zou mooi zijn als 

dat in schooljaar 2018-2019 wel zo is. Wij hopen van harte dat u n.a.v. de flyer en de 

informatieavond op 5 april belangstelling heeft voor het GMR lidmaatschap. Het lidmaatschap van 

de GMR is 3 jaar. De flyer is daarom niet uitgedeeld aan gezinnen van wie het jongste kind in groep 7 

en 8 zit. Wanneer u meer wilt weten over de GMR kunt u informatie vinden op 

www.gmrpcboapeldoorn.nl . 

Ouderraad 

 

Scholierencross 

Op 17 maart zal de Scholierencross plaatsvinden bij AV’34. Ook vanuit De Gong doet er een groep 

kinderen mee. De OR zal tijdens het sportevenement zorgen voor drinken, startbewijzen uitdelen 

enz. We zijn op het veld te herkennen aan de RODE partytent en uiteraard onze Gong-vlag.Wij 
wensen de kinderen die mee doen veel succes en uiteraard plezier!  

Pasen 

Terwijl we deze week met een aantal mensen de school hebben versierd voor Pasen, zijn achter de 

schermen de voorbereidingen ook al in volle gang voor het jaarlijkse Paasontbijt. Op 28 maart gaan 

de kinderen met elkaar hun eigen broodje maken, altijd leuk om te zien hoe de kinderen elkaar 

mailto:mrgong@pcbo.nl


helpen tijdens deze activiteit binnen de school.De ochtend erna zullen alle kinderen met hun klas 
gaan genieten van het Paasontbijt, waaronder dus hun eigen gemaakte broodje. Eet Smakelijk!  

Bakken & Smullen 

Op 6 April zal er een groot deel van de groepen 8 hun handen uit de mouwen gaan steken in De 

Matenhof. Met elkaar zullen we pannenkoeken gaan bakken voor de bewoners van De Matenhof. Er 

zal niet alleen gewerkt worden in de keuken, maar ook worden de bestellingen opgenomen en de 

versgebakken pannenkoeken zullen worden geserveerd door de leerlingen zelf!Veel bakplezier 

groep 8! 

Kanjertraining  

 

Kanjertraining 

De Kanjertraining maakt onderscheid in twee ‘gedragswerelden’: de wereld van vertrouwen 

enerzijds en de wereld van wantrouwen anderzijds. Het thema vertrouwen versus wantrouwen 

loopt als een rode draad door de opbouw van de Kanjertraining heen. Er is een verschil in mensen 

die reageren vanuit vertrouwen en wantrouwen.  

De Kanjertraining kiest voor ‘de wereld van vertrouwen’ en baseert daarop de uitgangspunten van 
fatsoenlijk gedrag.   

We zoeken in ons voorbeeldgedrag naar kinderen oplossingen die onszelf en de situatie recht doen. 

We weten dat we ons in ons reageren niet moet laten leiden door gevoelens van ergernis, angst, 

cynisme, onverschilligheid. We weten onze zelfbeheersing te bewaren, want we weten dat we op 
die manier uiteindelijk aan het langste eind trekken.  



Trefwoord 

 

Thema: Donker en licht. 

Het thema Donker en Licht start op 19 maart. Donker betekent nacht, niets kunnen zien, 
onzekerheid, angst. 

Licht betekent dag, opstaan, kunnen zien, actief worden, volop leven. 

Vanuit die levenservaringen is licht in de loop van de tijd vooral positief en donker vooral negatief 

ingekleurd. Dat vinden we ook zo terug in christelijke, kerkelijke en liturgische tradities. 

In de evangeliën lezen we dat de mensen Jezus als licht hebben ervaren. Dat is ook de boodschap die 

Jezus aan zijn leerlingen meegeeft voor na Pasen: laat je licht schijnen; wees een lichtend voorbeeld 
van liefde en gerechtigheid; maak de wereld lichter. 

Tijdens het Paasverhaal (waarbij Jezus niet toevallig in het donker van de nacht wordt verraden) lijkt 

het duister te winnen van het licht. Totdat op paasmorgen (inderdaad , als de zon op komt)  de 
vrouwen het lege graf bezoeken en horen dat het verhaal hier niet zal eindigen. 

Met de kinderen verkennen we wat donker en licht, dag en nacht, in concrete zin voor hen betekent. 

Vervolgens ontdekken ze, ook met behulp van teksten, beelden en symbolen,  hoe licht en donker in 

figuurlijke zin je kunnen helpen om bepaalde ervaringen in het leven te duiden en te begrijpen.  

Bijbelse verhalen spreken daarbij over de overtuiging dat het leven nooit alleen maar uit donker 

bestaat, en over de hoop dat ieder mens de wereld mooier kan maken met het licht dat hij in zich 
draagt. 

De paasviering die hier precies op aansluit is getiteld: “het geheim van Pasen”. 

Na de viering (op donderdag 29 maart) krijgt uw kind de liturgie mee naar huis en kunt u het nog 
eens samen bekijken en lezen. 



Uitnodiging van De Drie Ranken  

 

 

Welkom op Goede Vrijdag, 30 maart bij de kruisweg. De kruisweg is een eenvoudige viering,  

die gericht is op kinderen in de leeftijd van de basisschool, samen met (groot)ouders en wie er bij wil 

zijn. 

We zien zeven afbeeldingen van de kruisweg van Jezus. We staan er met elkaar bij stil, zingen 

eenvoudige liedjes, bidden samen en zijn ook even stil. Je kunt een kaarsje aansteken en als je wilt, 
meegebrachte bloemen bij het kruis leggen. 

De viering begint om 15 uur, in de kleine kerkzaal en duurt ruim een half uur. 

We verzamelen in de hal van de kerk.  

 

Info: gertrudekevandermaas@3ranken.nl 

Adres: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 

mailto:gertrudekevandermaas@3ranken.nl


Kalender  

 

17-03 - Scholierencross  

  

19-03 / 23-03 Deze week Op-visite-week  

19-03 – 08.30 u Maandviering groep 7 - ouders van groep 7 welkom! 

  

26-03 – 20.00 u OR vergadering  

28-03 -  Schoolvoetbal groep 7-8 voorrondes   

29-03 – Paasviering  

29-03 - Geen Lift  

29-03 – Continu rooster groep 3 t/m 8 - kinderen om 14.00 u vrij  

29-03 - 19.30 u MR vergadering  

30-03 – Goede Vrijdag: vrije dag kinderen en team   

 

02-04 – Tweede Paasdag   – vrije dag kinderen en team  

03-04 – Rapport terug naar school 

04-04 – Schoolvoetbal 7-8 voorrondes 

05-04 – Theoretisch verkeersexamen groep 7  

05-04 - Informatiemoment GMR  

06-04 – Oudergebedsgroep 08.30-09.15 

06-04 - Pannenkoekendag groep 8 in De Matenhof  

06-04 - 15.15 u Voorlichting HAPS kamp ouders van groep 7 

 

10-04 - Praktisch verkeersexamen groep 7  

11-04 – Open dag  



11-04 – Schoolvoetbal 7-8 kwartfinales 

 

17-04 – IEP eindtoets groep 8 

18-04 – IEP eindtoets groep 8  

18-04 – Schoolvoetbal groep 7-8 Finale 

20-04 – Koninklijke juffendag 

20-04 - Continurooster groep 5 t/m 8 - kinderen om 14.00 u vrij 

  

Week 17: Opruim- en schoonmaakweek 

23-04 – 08.30 u Maandviering groep 3 - ouders van groep 3 welkom!  

23-04 – Uitnodiging tienminutengesprekken mee 

25-04 – Strookje tienminutengesprekken gesprekken terug  

26-04 – Strookjes met ingedeeld tijdstip terug naar ouders 

27-04 – Koningsdag: vrije dag  

 

30-04 / 04-05 meivakantie   

Jarigen in maart en april  

 



 

 

Jarigen maart peutergroep: 

05-03 - Evy de Kaper 

19-03 - Elin vd Woestijne 

 

Jarigen april peutergroep: 

06-04 - Benjamin Timmerman 

15-04 - Thom van der Westen 

15-04 - Zoë van der Westen 

23-04 - Sosuke Storm 

28-04 - Ivar van der Veen  



Contact  

 

Nieuwsgierig geworden naar ons Kindcentrum?  

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding met onze directeur, Kitty ten 
Napel 

 

Kindcentrum PCBO De Gong  

Koperslagersdonk 4-6 

7326 HM Apeldoorn 

055-542 22 93 

gong@pcboapeldoorn.nl  

www.gong.pcboapeldoorn.nl 

Volg ons op facebook.com/PCBODeGong 


