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A G E N D A

VOORWOORD
Door Greet de Jong

De eerst drie weken van het schooljaar zitten er al

weer op. In de eerste weken staat groepsvorming

centraal. Het is belangrijk elkaar goed te leren

kennen en de omgang met elkaar te bespreken en

afspraken met elkaar te maken. De routines in de

groep worden aangeleerd en geoefend, zodat

alle kinderen weten hoe het er in de groep en bij

deze leerkracht aan toe gaat. In deze weken (en

de rest van het jaar) komt het thema

‘verdraagzaamheid’ regelmatig langs in de

gesprekken. We zijn immers allemaal uniek; we

hebben een eigen ‘gebruiksaanwijzing’ en

daarmee geven we kleur aan de groep en de

wereld!

 

Voor de leerkrachten zijn de eerste weken altijd

bijzonder intensief. Het is hard werken om in een

nieuwe groep de dynamiek en routines naar de

gewenste situatie te krijgen. Daarnaast vindt

direct aan het begin van het schooljaar een

aantal belangrijke contactmomenten plaats. De

informatieavond en de startgesprekken zijn daar

voorbeelden van. Tevens start de voorbereiding

van de eerste commissies als kinderboekenweek,

Sinterklaas en kerst al. Ik heb bewondering voor

de zorgvuldigheid en het enthousiasme waarmee

iedere leerkracht dit doet. Het team heeft de

afgelopen weken enorm hard gewerkt!

23, 24, 26 en 27 september

Startgesprekken groep 8

9 t/m 18 oktober

Kinderboekenweek

11 oktober

Open ochtend
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EXCUSES
Door Greet de Jong

En waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt

of kunnen zaken beter georganiseerd worden.

Hierbij denk ik aan de schoolfotograaf. Onze

communicatie had eerder en duidelijker moeten

zijn. Onze excuses hiervoor! Alle bevindingen

worden meegenomen in de evaluatie, zodat we

dit volgend jaar kunnen verbeteren. 

HELPENDE HANDEN GEZOCHT
Door Greet de Jong

We starten dit schooljaar met een nieuwe

Ouderraad. Enkele ouders zijn door ons benaderd

en hebben enthousiast en positief gereageerd op

de vraag of zij de geplande activiteiten en

feesten willen organiseren. Binnenkort stellen zij

zich aan u voor. Wij hopen een OR samen te

stellen van ongeveer 6 vaste leden, bestaande uit

een voorzitter, penningmeester, secretaris en drie

algemene leden. We zijn nog op zoek naar een

secretaris en twee algemene leden. Deze zes

personen sturen de verschillende commissies aan

en zorgen voor de financiering van alle

activiteiten. Komt u het nieuwe ouderteam

versterken? Wilt u meer informatie? Stuurt u dan

een mail naar dir.kontiki@pcboamersfoort.nl of

naar David Bras; d.bras@pcboamersfoort.nl Of

spreek David of mij even aan.

 

Binnenkort doen we een oproep voor hulpouders

voor de verschillende activiteiten en feesten. U

kunt dan aangeven in welke commissie u wilt

plaatsnemen. Wilt u graag in de commissie

‘kinderboekenweek’, ‘Sinterklaas’ of ‘kerst’

meedenken en helpen? Stuurt u dan alvast een

mail naar één van de bovenstaande mailadressen.

Deze commissies zijn reeds gestart en kunnen uw

ondersteuning goed gebruiken.  

 

Wij willen er graag met u mooie feesten en

activiteiten voor de kinderen van maken!

PARRO
Door Tatiana Berns en Lieke Bovée

Privacyvoorkeuren doorgeven

We willen u vragen om uw privacyvoorkeuren nu

via Parro door te geven. Dit moet ieder jaar

opnieuw voor uw kind(eren). Hoe kunt u dat

doen? 

 

Ga naar het vierde tabblad ‘instellingen’ 

Tik op Privacyvoorkeuren en druk op het potloodje

achter uw kind(eren) 

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn.

 

Gesprekken starten

Vanaf deze week is het voor ouders mogelijk om

met elkaar middels Parro een gesprek te starten. 

Er kan dus ook, door de klassenouders, een

groepsgesprek gestart worden (zonder leerkracht)

met alle ouders van de betreffende groep. 

Dan is er geen groepsapp meer nodig en kan alle

communicatie via Parro verlopen.

Leerling in groep 4: "Hé Juf, wat
heb je op je knieën?"

Juf: "Een panty."
Leerling: "Die is wel heel

doorzichtbaar, ik dacht dat je
ineens hele bruine benen had."
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EVEN VOORSTELLEN
Door Loraine Callanan

Ik stel mij graag even aan jullie voor. Ik ben dit

jaar nieuw op Kon-Tiki en ik ben de leerkracht van

groep 7. Sommige zullen mij al kennen, omdat ik

eerder al een jaar stage heb gelopen op Kon-Tiki.

Ik vind het leuk om weer terug te zijn en nu te

werken op Kon-Tiki. Het leukste vind ik om kinderen

zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen

leerproces en dat zij uitdagingen aan durven te

gaan. Zelf vind ik het ook leuk om mijzelf uit te

dagen en in mijn vrije tijd ga ik graag even

sporten.

 

Door Anoeska van Marle
 

Mijn naam is Anoeska van Marle, sinds dit

schooljaar Intern Begeleider. De woensdag en de

donderdag ben ik op Kon-Tiki te vinden, de andere

dagen werk ik als Intern Begeleider op een andere

school van de stichting. In mijn werk vind ik het fijn

als ik collega's en kinderen kan helpen om

onderwijs meer passend te maken en zo aan te

laten sluiten bij wat kinderen nodig hebben.

 

LEVELWERK
Door Arry Bos

Tweede leerlijn Levelwerk van start

Afgelopen woensdag zijn alle kinderen die een

zgn. tweede leerlijn volgen voor het eerst bij

elkaar geweest in het pluslokaal. We misten

natuurlijk de kinderen van groep 8, die lekker op

kamp waren, maar ook Sacha zelf. Normaal geeft

Sacha de instructie voor de pittige Level-

opdrachten, maar nu nam Arry even het stokje

over. 

Waar ging het ook alweer om: deze kinderen

hebben allemaal veel tijd (minimaal een uur per

dag) over naast hun programma van de gewone

lessen taal, rekenen en spelling. Ze krijgen

daarom opdrachten op een moeilijker niveau en

uitdagende opdrachten die het creatief denken

en onderzoeken stimuleren.

 

Alle kinderen hadden er heeeeeeel veel zin in, wat

natuurlijk leuk is. Jammer dat Arry hen uitlegde dat

het nou juist de bedoeling is dat het NIET leuk

wordt, dat was gek! Maar gelukkig konden ze het

zelf al wel bedenken: Levelwerk moet vervelend

moeilijk zijn en als het dan toch lukt, dan wordt

het toch nog leuk!

Wereldtafel

Ik droom soms van een tafel

midden in de wereld.

En mensen schuiven lachend aan,

van hier en overal vandaan.

Een mengelmoes van kleur en taal

en toch versta ik 't allemaal.

Een werkplek waar alle mensen

samen eten gaan.

 

Samen aan tafel.

Er is plaats voor elke gast.

Samen aan tafel.

God vindt dat jij hier past.

 
Uit: "Je glimlach is een brug"
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ELKE EDITIE VAN DE FLESSENPOST ZAL
EEN GROEP EEN PAGINA VERZORGEN.
DEZE EDITIE.....
GROEP  1/2A
Door Saskia Vellenga en Carla Blokker

We zijn het jaar fijn gestart in een nieuw lokaal

met een groep bekende kinderen en een aantal

nieuwe kinderen. Sommige kleuters hebben hun

plekje al heel snel gevonden en draaien al goed

mee met de rest. We zijn nu met 24 kinderen, de

komende maanden zal er nog een aantal kinderen

bij komen.

 

GASTREDACTIE

We hebben heel veel kaarten gekregen van
kinderen die op vakant ie zi jn geweest. Leuk om
te zien wat jull ie gedaan hebben deze zomer!

Onze klas staat deze weken in het  teken van het
thema:vl iegers.
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NIEUWE WEBSITE
Door Greet de Jong

Over ongeveer twee weken gaat onze nieuwe

website online. Hij is prachtig geworden. Om de

website up-to-date te houden zoeken we twee

ouders die dit Wordpress-systeem kennen en tijd

hebben om met enige regelmaat iets te wijzigen

of aan te vullen. Deze werkzaamheden kosten

ongeveer een half uur per week en kunnen vanuit

huis gebeuren. Kunt u ons helpen? Mailt u dan

naar dir.kontiki@pcboamersfoort.nl

 

SCHOOLSPORTTOERNOOIEN
Door de sportcommissie

Alle sportieve kinderen van Kon-Tiki opgelet! Ook

dit jaar kun je met Kon-Tiki meedoen aan school

sporttoernooien. Hieronder vind je een overzicht

van de toernooien waarvoor je, je via school kunt

inschrijven. Houd de flessenpost goed in de gaten

wanneer de inschrijvingen geopend is en waar de

lijsten komen te hangen!

 

Let op! Een team kan alleen meedoen als ze

een coach hebben. Zonder coach, geen

toernooi!

 

Inschrijving geopend

Er kan vanaf nu ingeschreven worden voor het

volleybaltoernooi! De inschrijflijsten voor groep

5/6 hangen op het rode bord bij het lokaal van

Marije (5A) en voor de groepen 7/8 hangen de

lijsten op het rode bord bij groep 8.
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De communicatie middels Parro loopt soepel. Het

plannen van de gesprekken middels de

gesprekkenplanner, de jaaragenda, de data van

de biebbezoeken en ook de informatie vanuit de

groepen is tijdig en overzichtelijk voor ouders. Ook

is het prettig dat er geen What’s app-groepen

meer nodig zijn, maar alle communicatie omtrent

school via Parro verloopt.

 

Het aankomende schooljaar zullen we als school

meer aandacht gaan besteden aan het promoten

van ons als school, om zo ook meer te investeren

in de nieuwe instroom. De klankbordgroep gaf

hierbij nog aan dat ze hierin ook een mooie rol

voor ouders en kinderen zien. Zodat ook zij hun

tevredenheid omtrent Kon-Tiki kunnen delen met

nieuwe ouders en mogelijke vragen/onzekerheden

wegnemen. Zo zouden ze aan kunnen sluiten

tijdens een informatieochtend of binnen de PR

een rol vervullen. De avondvierdaagse afgelopen

jaar was al een mooi voorbeeld waarbij we als

Kon-Tiki hebben laten zien wat we in huis hebben.

 

Daarnaast hebben we gesproken over het

inspectiebezoek dat in december weer plaats zal

vinden. Er hebben ook het afgelopen jaar veel

mooie ontwikkelingen plaatsgevonden en deze

doorontwikkeling zullen we verder continueren

met de daarbij behorende doelen en acties. Zo

werken we met vertrouwen toe naar dit bezoek.

 

Mocht je het ook leuk vinden om een keer aan te

sluiten bij de klankbordgroep? Op de volgende

data komen we weer bij elkaar in de teamkamer:

 

Woensdag 13 november 08.30

Woensdag 18 december 08.30

Woensdag 5 februari 08.30

WIJZIGING SPREEKUUR
door Mattanja de Maa

De tijdstippen om iemand van directie en/of IB te

spreken zijn gewijzigd, u vindt ze hieronder.

Wanneer u iemand van ons wilt spreken, vinden we

het fijn wanneer u van te voren een afspraak

maakt en aangeeft waarover het gaat. We kunnen

dan inschatten wie het beste kan aansluiten bij

een gesprek.

 

Woensdag 8:30 - 9:00

Mattanja (dir.) en/of Marieke (IB)

Donderdag 13:00 - 13:30

Greet (dir.) en/of Anoeska (IB)

 

KLANKBORDGROEP
door Lieke Bovée

Afgelopen woensdag kwam de klankbordgroep

weer bij elkaar, we hebben over het volgende

gesproken. 

 

We kijken met elkaar terug op een prettige

afronding van het vorige schooljaar. Er was

duidelijke communicatie over de nieuwe groepen,

de informatiebijeenkomsten omtrent de

combinatiegroepen waren verhelderend en het

wenmoment bracht onder andere al een

vertrouwd gevoel richting het nieuwe jaar.

 

Ook de opstart van het nieuwe jaar is prettig

verlopen. Er wordt veel rust en structuur ervaren in

de groepen. Het is zichtbaar dat er een gedegen

en evenwichtige samenstelling is in de groep. 

 Formulier startgesprek:
Dit moet de leerkracht over mij
weten: Dat ik van school houdt!


