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A G E N D A

VOORWOORD
Door Greet de Jong

Nieuwe start

Na een heerlijk lange vakantie zijn alle kinderen

afgelopen maandag gestart in hun nieuwe groep

en veelal met een nieuwe leerkracht. Zo’n eerste

dag (periode) is altijd spannend. Niet alleen voor

kinderen, ook voor leerkrachten is een nieuw begin

altijd weer een uitdaging. De eerste periode staat

dan ook in het teken van wennen en leren kennen.

In de groep worden verschillende activiteiten

gedaan om dit proces goed en spoedig te laten

verlopen. Sinds een aantal jaar zetten wij tijdens

de eerste twee weken extra lessen van de

methode “Vreedzaam” in om het groepsklimaat

snel te verstevigen.

  

Er is ook een aantal nieuwe kinderen en

leerkrachten op Kon-Tiki begonnen; wij wensen

hen een heel goede en leerzame tijd op onze

school.

9, 10 en 11 september

Informatieavond

12 en 13 september

Schoolfotograaf

16, 17, 19 en 20 september

Startgesprekken groep 1 t/m 7

18 t/m 20 september

Kamp groep 8

23, 24, 26 en 27 september

Startgesprekken groep 8

Leerling in groep 5/6: "Mijn
nieuwe juf is niet zo streng als ik

had gedacht."



eigenwijs                    ondernemend                    onderzoekend
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SPREEKUUR
Door Greet de Jong

Net als vorig jaar kunt u een afspraak maken voor

het spreekuur met directie. Op woensdag is

hiervoor tijd gereserveerd van 13.00 uur tot 14.00

uur en op donderdag van 8.30 uur tot 9.30 uur.

Wilt u iemand van directie spreken? Stuurt u dan

een mail naar dir.kontiki@pcboamersfoort.nl.

Wilt u dan ook meteen kort vermelden waarover u

ons wilt spreken.

Daarnaast is er een aantal zorgpunten die naar

voren kwamen besproken zoals de ervaren

veiligheid op school. De MR is van mening dat er

veel goede dingen gebeuren op Kon-Tiki. Wij

weten allemaal wel iets moois te vertellen over de

ontwikkeling van onze kinderen. Het idee is dan

ook dat Kon-Tiki hierover meer mag gaan

vertellen. Dat geeft een breder beeld dan alleen

de cijfers. Het waren weer goede bijeenkomsten.

 

De volgende MR-vergadering is op dinsdag 24

september. Het jaarplan van Kon-Tiki en het

jaarverslag van de MR staan dan op de agenda. U

bent als ouder of leerkracht van harte welkom als

toehoorder bij deze vergadering aan te sluiten.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan de

voorzitter.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Door Idelet Grootenhuis

Op 20 mei en 2 juli jl. heeft de MR met de directie

gesproken. De onderwerpen waren de formatie

van Kon-Tiki in 2019-2020, de hoogte van de

ouderbijdrage, het vaststellen van de schoolgids

en de oudertevredenheidspeiling. Komend

schooljaar is de formatie van Kon-Tiki met 3 fte

verminderd ten opzichte van de huidige situatie.

De MR heeft met de directie gesproken over de

situatie dat hierdoor de klassen groter worden en

de werkdruk vergroot wordt waardoor de kinderen

wellicht minder aandacht krijgen. Gesproken is

over mogelijkheden om de verhoging van de

werkdruk zo klein mogelijk te houden. Van alle

kanten is de situatie bekeken en op basis hiervan

is het besluit genomen zoals deze reeds is

geïmplementeerd. De MR is akkoord gegaan met

het plan. De MR ziet geen aanleiding om de

hoogte van de ouderbijdrage te veranderen. Deze

blijft dus € 75 voor het eerste en tweede kind en €
65 voor de derde en vierde kinderen uit een gezin.

Ook is er gesproken over de

oudertevredenheidspeiling. Over het algemeen is

de oudertevredenheid voldoende. Dat is fijn om te

horen. 

PARRO
Door David Bras

Intekenen startgesprekken

Voor het intekenen van de startgesprekken in

week 38 kunt u zich weer inschrijven via de

digitale gesprekkenplanner van Parro. Alleen voor

groep 8 wijken de data van de gesprekken af,

aangezien zij in deze week op kamp zijn. Zij

plannen de gesprekken in voor week 39.

 

Vandaag (6 september) ontvangen alle ouders

met 3 of meer kinderen een uitnodiging om zich in

te schrijven voor de startgesprekken. Op maandag

9 september zal de gesprekkenplanner voor

iedereen opengaan. U kunt dan zelf een dag en

tijdstip kiezen waarop u het oudergesprek wilt

inplannen. Het gesprek zal 10 minuten duren en

tijdens het gesprek zal het formulier 'startgesprek'

besproken worden samen met de kinderen. Ook

zal er de gelegenheid zijn om vragen te stellen.
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INFORMATIEAVOND
Door Greet de Jong

Volgende week vertellen de kinderen en

leerkrachten u hoe het onderwijs er in hun groep

uit ziet en welke activiteiten plaatsenvinden. U

kunt tussen 17.30 uur en 19.00 uur binnenlopen. Op

maandag wordt de informatie gegeven in de

groepen 1 t/m 3, op dinsdag in de groepen 4 t/m

6 en woensdag zijn de groepen 7 en 8 aan de

beurt. Heeft u meerdere groepen op één avond te

bezoeken? Dit is geen probleem; er is geen vast

programma waardoor u gewoon van lokaal kunt

wisselen.

 

Leerling in groep 4: "Ik ben zo
vrolijk, omdat ik vrolijk geboren

ben."

SCHOOLFOTOGRAAF
Door Arianne van Ginkel

Op donderdag 12 en vrijdag 13 september komt

de schoolfotograaf weer op school. Ook dit jaar

worden er weer individuele foto's en klassenfoto's

gemaakt. Ook is de mogelijkheid om met broertjes

en zusjes op de foto te gaan er weer. Vanaf

woensdag 4 sept 14:00 uur hangt er een

intekenlijst voor de broertjes en zusjes foto bij de

Kontikishop op het eiland. 

TREFWOORD
Thema's komende periode

Voor het vormgeven van ons levensbeschouwelijk

onderwijs gebruiken wij de methode Trefwoord.

Deze methode bestaat dit jaar 25 jaar. Zij stelden

zichzelf destijds het doel om de leefwereld van de

kinderen te verbinden met de wereld en de

betekenis van de Bijbelverhalen. Door te werken

met thema’s ontstond er een kader waarin die

twee werelden elkaar konden ‘treffen’.

De thema’s voor de komende periode zijn reizen,

beloven, plaatsmaken en volhouden. Dat het

eerste onderwerp aansluit bij de belevingswereld

van de kinderen behoeft na een vakantie geen

uitleg. Veel kinderen hebben een reis(je) achter

de rug.

 

De reis is een opvallend motief in sprookjes

wereldwijd. Denk aan de reizen van Sinbad de

Zeeman, Niels Holgersson en Klein Duimpje. Ook

de verhalen in de grote religieuze tradities maken

gebruik van reizen als motief. De islamitische

traditie vertelt hoe Mohammed op het

gevleugelde paard Burak van Mekka naar de

Tempelberg in Jeruzalem reist om vervolgens op te

stijgen naar de hemel. De joodse traditie begint

met Abraham die Mesopotamië verlaat, op zoek

naar het Beloofde Land. En de Griekse mythologie

kent Odysseus die zijn gezin in Ithaka verlaat om

te vechten in de trojaanse oorlog en na veel

omzwervingen weer terugkeert. Onderweg komt

alles voorbij wat bij het leven hoort: liefde, pijn,

trouw, strijd, leven en dood. De reis is blijkbaar de

metafoor bij uitstek om het leven

levensbeschouwelijk te verkennen. In dit thema

gaan we op reis met de kinderen zonder het

klaslokaal te verlaten. Onder andere door

verhalen te vertellen.  
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VANUIT DE GROEPEN 4
Door Claartje Spruijt (4b)

Deze week stond in het teken van kennismaken en

groepsvorming. De lessen van de vreedzame

school stonden centraal. Kinderen stelden samen

regels op, bedachten taken en leerden over het

geven van complimenten. Er wordt ontzettend

veel samengewerkt. Dit kwam de sfeer ten goede.

Samen bouwen we aan een veilige groepsklimaat.

Wij verheugen ons er op om samen als groep

verder te bouwen aan een fijne sfeer!

 

UITNODIGING
INFORMATIEAVOND
Door Juliet en Isabel (4a)

Lieve ouders en kinderen,

Komen jullie naar de ouderavond? Want wij 

 (groep 4 t/m 6) hebben namelijk dinsdag 10

september een ouderavond. Je kunt van half 6 tot

7 uur komen. De kinderen laten je zien wat we in

de klas doen. We gebruiken een strippenkaart en

doen allemaal leuke dingen. Zoals een dictee,

schrijven, lezen met een zandloper en we geven

complimenten. Ook kun je kennis maken met de

juf of meester. Je komt toch ook?

Groetjes van Juliet en Isabel








