
F lessenpost
P.C.B.O. Basisschool Kon-Tiki

 

29 MEI 2020

A G E N D A

VOORWOORD
Door Greet de Jong

 

“Wees trots op wat je hebt bereikt, al heb je nog

duizend dromen. Zorg dat je af en toe ook kijkt naar

hoe ver je bent gekomen.“ 

 

En wat zijn wij, als Kon-Tiki, trots op hoe ver we met

elkaar zijn gekomen de afgelopen periode. Wat

hebben jullie als ouders ontzettend goed

meegewerkt om alles in goede banen te leiden, door

jullie te houden aan de richtlijnen. Wat hebben de

leerkrachten veel flexibiliteit getoond in het geven

van lessen en het volgen van kinderen op afstand. En

wat hebben de kinderen weer genoten van het op

school zijn, met vriendjes en vriendinnetjes. Natuurlijk

misten ze de andere helft van de groep, maar het

begin is gemaakt. 

 

Waarschijnlijk gaan we vanaf 8 juni weer in zijn

geheel open. We wachten nog op de berichtgeving

vanuit de overheid, na Pinksteren. 4 juni zult u weer

een brief ontvangen vanuit de stichting, met de

stand van zaken. Het wegbrengen, ophalen en de

tijden hiervan zullen onveranderd blijven, zolang de

1,5 meter afstand voor volwassenen van kracht blijft.

Ouders zullen dus niet, onder schooltijd, in het

schoolgebouw komen.

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de

groepsindeling voor volgend schooljaar. We

kunnen ons voorstellen dat ook u als ouder

hier erg benieuwd naar bent. We hopen deze

medio juni met u te kunnen delen. Nu eerst

op naar een ontspannen week, met

zonneschijn tijdens de juni-vakantie, om er

daarna weer met z’n allen tegenaan te gaan

op school. We kijken er naar uit!

1 t/m 5 juni 

Junivakantie

8 juni 

Inleveren uitgeleende Chromebooks
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24 en 25 juni 

Studiedagen, leerlingen vrij



eigenwijs                    ondernemend                    onderzoekend

Tegelijkertijd wordt ook afstand ervaren. We zien

elkaar niet meer in het echt en missen de sociale

interactie. Het contact dat er is, is beperkt en

afstandelijk. Ook voor leerlingen zorgt de digitale

afstand voor een drempel in het stellen van

vragen van stellen en in de digitale reactie wordt

niet altijd duidelijk of de leerstof ook echt

begrepen is.

 

De nieuwe manier van werken zorgt dat werk en

privé door elkaar heen lopen. Leerkrachten

moeten een nieuwe balans vinden tussen

aandacht voor de leerlingen en aandacht voor het

gezin. Ook moet er rust gevonden worden in het

feit dat je als leerkracht niet altijd ‘aan’ kan staan.

Ouders ervaren dezelfde druk. Enerzijds is er het

eigen werk dat aandacht vraagt en aan de

andere kant hebben de kinderen support en uitleg

nodig. Al met al kost het enorm veel energie,

zowel van leerkrachten, leerlingen als ouders. 

 

Als MR hebben we gevraagd wat we als ouders

kunnen doen om te ondersteunen. Het antwoord

was begrip houden voor elkaar en praktische

ondersteuning geven. Het nakijken van de lessen

van je kinderen en als het straks weer mogelijk is,

praktisch bijspringen bij bijvoorbeeld leesgroepjes

voor leerlingen die wat extra hulp nodig hebben.

Mocht je als ouder iets extra’s willen doen dan

wordt een mail waarin je je waardering uit erg op

prijs gesteld. Het zijn vaak de kleine dingen die

het doen. 

WIJ DOEN HET SAMEN!
Door de Medezeggenschapsraad

Het schooljaar 2019-2020 is op z’n zachtst

gezegd een erg vreemd jaar. Het begon met de

stakingen en protesten vanwege de werkdruk en

de achterwege blijvende overheidssteun en het

lijkt te eindigen met een exit-strategie uit de

intelligente lock-down. Van een afstand lijkt alles

echter heel soepel te gaan. Van de mededeling

van het sluiten van de scholen op een zondag

naar digitale lessen en filmpjes op de dinsdag

twee dagen later!

 

Deze hele lock-down heeft wel degelijk een

behoorlijke impact op iedereen, ook op onze

leerkrachten. Daarom hebben we als MR een

aantal leerkrachten wat vragen gesteld, zodat we

meegenomen worden in de manier waarop zij het

digitaal lesgeven ervaren hebben. We kunnen het

samenvatten met de woorden: wij doen het

samen, maar de afstand geeft gemis en kost veel

energie. 

 

“Wij doen het samen” is een sterk positief aspect

van het afstandsonderwijs. Leerkrachten komen

digitaal bij kinderen thuis en ouders en kinderen

leren samen. De afstand heeft daarmee een stuk

nabijheid gebracht. Ook de ICT-mogelijkheden en

de creativiteit in activiteiten die door leerkrachten

en leerlingen bedacht worden, hebben een

absolute meerwaarde. 
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Mark Rutte zei in één van zijn eerste corona-

speeches: “Samen komen we deze moeilijke

periode te boven.’’ Als MR willen we benadrukken

dat dit ook voor ons op Kon-Tiki geldt. 

 

We willen dan ook afsluiten met de woorden van

Kim Holterhues (leerkracht groep 7-8):

“Ik ben ongelofelijk trots op mijn leerlingen en hun

ouders, die het samen fantastisch doen thuis in

deze moeilijke situatie. Het is niet makkelijk om

thuis vol te houden. Tijd voor vakantie voor deze

toppers! 

 

Ook ben ik zo blij en trots op het team dat we hier

op Kon-Tiki hebben, de betrokkenheid en het

gevoel dat we het gezamenlijk doen in deze

periode geeft de energie om hier goed doorheen

te komen. Ik zie door alle inzet met goede moed

het laatste gedeelte van het schooljaar tegemoet,

we gaan er wel komen met z'n allen!”

 

HULP GEZOCHT!
Door Carla Blokker

PR van Kon-Tiki

Na alle ontwikkelingen van afgelopen jaren vinden

we dat het tijd is om Kon-Tiki in positief licht te

zetten. Tijd om nieuwe kinderen te gaan

verwelkomen op onze school! 

 

Bent u of kent u iemand die een bijdrage kan

leveren aan de PR van Kon-Tiki? 

 

We willen graag een flyer gaan ontwikkelen

waarmee potentiële nieuwe ouders een goede en

krachtige indruk kunnen krijgen van school. Ook

willen we verwijzen naar onze vernieuwde

website. 

 

Mocht u andere leuke suggesties hebben (voor

bijvoorbeeld de website), dan horen we die

graag! In Parro komt een oproep waarop

vrijwilligers zich aan kunnen melden. Vragen

kunnen gemaild worden naar:

directie.kontiki@pcboamersfoort.nl

 

3

CHROMEBOOKS INLEVEREN
Door Charlotte Blom

Chromebooks 8 juni inleveren

Alle kinderen die een Chromebook (met oplader)

in bruikleen hebben worden verzocht deze op

maandag 8 juni weer in te leveren bij de

leerkracht, zodat wij er op school weer gebruik

van kunnen maken. 

 

TREFWOORD
Door Greet de Jong

Met trefwoord zullen we het de komende 2 weken

hebben over protesteren. Wat is protesteren en op

welke manieren kun je dit doen. Met daarnaast,

waarom is het belangrijk om te laten merken als je

het ergens niet mee eens bent. Zeker nu in een

tijd waarin veel voor ons wordt bepaald, is het

belangrijk dat kinderen leren dat je altijd je eigen

mening mag hebben en op welke manieren je

deze kenbaar kunt maken.
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VANUIT DE SPORTCOMMISSIE
Door Marije van Manen

Omdat alle sporttoernooien tot aan de

zomervakantie zijn afgelast vanwege het corona

virus, heeft Schoolsport Amersfoort een aantal

alternatieven bedacht in samenwerking met

diverse organisaties.

 

ZomerPretPas

ZomerPretPas is een initiatief met als doel

kinderen op een leuke manier te stimuleren meer

te bewegen en kinderen, die vanwege

verschillende redenen niet op vakantie gaan, een

leuke  blije zomervakantie te geven. Alle kinderen

die woonachtig zijn in Amersfoort of in Amersfoort

naar school gaan, krijgen zo’n ZomerPretPas via

school (meer informatie volgt later).

 

Kijk op de site voor meer informatie:

https://www.schoolsportamersfoort.nl/nieuw

s/248-samenwerking-zomerpretpas-en-

schoolsport
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Speelzomer

Vanuit de Buurt Sport Coach wordt de

speelzomer georganiseerd. In diverse wijken in

Amersfoort kunnen kinderen gratis deelnemen aan

allerlei spelletjes onder begeleiding van

sportivators. 

 

Meer informatie over waar en wanneer leest u op

de volgende site:

https://sro.nl/buurtsportcoach/activiteit/spe

elzomer/

 

TYPELESSEN VOOR KINDEREN








