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A G E N D A

21 t/m 25 oktober

Herfstvakantie

28 en 29 oktober

Studiedagen, leerlingen vrij

4 november

VO Voorlichtingsavond, groep 8

 Kind uit groep 1 die naar de
oorbellen van de juf kijkt: "Die

heeft mijn moeder ook....!
 Ze moet ze alleen nog kopen."

VOORWOORD
Door Greet de Jong

Wellicht heeft u via de media al vernomen dat er

mogelijk gestaakt gaat worden op 6 november.

Op dit moment vinden er nog onderhandelingen

plaats, op 21 oktober is het pas zeker of het

doorgaat. Deze datum valt in de herfstvakantie

waardoor we u pas na de herfstvakantie kunnen

melden of leerkrachten al dan niet gaan staken,

dit is een persoonlijk recht wat maakt dat we dat

pas daarna kunnen inventariseren. Wanneer meer

dan de helft van de leerkrachten gaat staken,

vervallen alle lessen. Omdat we dit pas een week

van te voren kunnen communiceren, leek het ons

handig dit alvast met u te delen zodat u met deze

mogelijkheid rekening houdt. Over de inhoud van

de staking zullen we u later nog informeren.

 

Tenslotte willen we u er nog even aan herinneren

dat we na de herfstvakantie met twee

studiedagen starten, waarbij alle leerlingen nog

vrij zijn. We gaan o.a. aan de slag met spelend

leren in de onderbouw, IPC in de midden- en

bovenbouw en sociale-emotionele ontwikkeling.
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PERSONEELSNIEUWS
Door Greet de Jong

Zo net voor de herfstvakantie mogen we twee

nieuwe collega’s aan u voorstellen. Esther Lieverse

heeft ontzettend veel zin om aan de slag te gaan

naast Charlotte in groep 6. Charlotte zou parttime

werken maar door het vertrek van een collega,

heeft ze tijdelijk fulltime gewerkt. Charlotte gaat

ook één dag per week aan de slag als ICT-

coördinator, wegens het vertrek van Geert. Helaas

verloopt de zwangerschap van Lieke niet zonder

complicaties, wat maakt dat zij eerder moet

stoppen. Mariëlle zal de duo van Elisa worden

tijdens de afwezigheid van Lieke. Beiden zullen

zich in de volgende flessenpost even voorstellen.

We zijn ontzettend blij dat we in deze krappe

arbeidsmarkt twee ervaren, gemotiveerde

collega’s hebben kunnen vinden!

De verbinding werd gelegd met de overige

didactische uitgangspunten binnen Kon-Tiki.

Daarnaast is ook gesproken over het

verbeterplan 2019-2020. Eind van het jaar

geeft de inspectie immers weer een oordeel

over de prestaties van Kon-Tiki. Kon-Tiki laat

een hele goede verbetering zien van de

resultaten. De MR vond het fijn om mee te

kijken naar de planmatige aanpak die ook nu

weer wordt gevolgd. Het geeft vertrouwen! 

 

De volgende MR-vergadering is op dinsdag 12

november. We starten om 19.30 uur op de

lerarenkamer. Dan staat wederom het

verbeterplan van Kon-Tiki op de agenda.

Daarnaast bekijken we de resultaten van de

Cito’s in de verschillende groepen en kijken we

naar de groeicijfers van Kon-Tiki. 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 dinsdag 24 september was er weer een MR-

vergadering. De begroting en jaarrekening van de

OuderRaad (OR) is besproken. De MR is blij met

de nieuwe penningmeester Sanne Donselaar van

de OR. De MR heeft kritisch gekeken naar de

inkomsten en uitgaven van de OR. Van de

ouderbijdrage worden mooie zaken betaald.

Verreweg het meeste geld wordt uitgegeven aan

het jaarlijkse schoolreisje. Natuurlijk is er ook geld

nodig voor Sinterklaas, Kerst, Cultuur en

sporttoernooien. Ook hebben wij de

ontwikkelingen besproken inzake het nieuwe

beleid rondom ‘Ondernemend leren’. Hieraan is

door het personeel in de vorm van 2 studiedagen

en onder leiding van een externe deskundige

aandacht besteed. Het waren goede dagen met

de nodige diepgang. 

SPREEKUUR
Door Mattanja de Maa

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) 
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Erva, Senna en Anaïsa
Aan het begin van de Kinderboekenweek

mochten we ons lievelingsboek meenemen. 
We hebben een circuit gedaan. Daarbij

moesten we vertellen aan elkaar wat ons
lievelingsboek was.

GASTREDACTIE 5A

I lse en Alexander
De boekenmarkt.

Er waren erg veel mensen en we hebben
heel veel boeken verkocht. Het was heel

erg leuk. Het was ook erg grappig.

Kinderboekenweek

Kaan, Daan en Lina
We gingen een boot maken. Groep 5a ging
bij groep 1/2 B. En we moesten met een

maatje. Het was heel leuk!

Ben en Jayronne
Raadsel

Het was op school.
Je kon er boeken kopen en verkopen.

Wat was het?

Sophie en Khenza
We gingen bij groep 1/2 B voorlezen. We mochten een
boek meenemen van thuis. We vonden het heel leuk!

Kapitein onderbroek met Sjors en Harold bij de boekenmarkt

Puzzel
De letters van de woorden zijn door elkaar gehusseld.

Kun je 5 woorden vinden?

 

S
tr

ip
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BRILJANTKLAS
Door Arry Bos

We zijn ons eerste project aan het afronden.

Hierin hebben de kinderen kennis kunnen maken

met growth en fixed mindset. Vorig jaar schreef ik

hier ook al eens over in de Flessenpost. Met een

growth mindset laat je je niet uit het veld slaan

door tegenslag en met een fixed mindset geef je

het snel op. De kinderen moesten zich laten

uitdagen om een katapult te ontwerpen die

precies ver genoeg kon schieten. Dit was

gekoppeld aan een bewerkte versie van het

sprookje Roodkapje, waarin Roodkapje niet

opgeeft om nieuwe manieren te verzinnen om

koekjes bij grootmoeder te bezorgen zonder

gepakt te worden door de wolf. Ze schiet de

koekjes met een katapult over het enge bos heen!

Een katapult maken die echt werkt, is niet zo

eenvoudig en dan wil je het bijna opgeven …..,

maar natuurlijk zetten deze Briljantklassers door

en kwamen er steeds meer echt werkende

katapulten. Dat ziet u hieronder. Op naar ons

volgende project!

VANUIT GROEP 5B
Door Suze en Femke

Hallo lezers! Wij als levelwerkers vinden het fijn om

af en toe iets extra’s te doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT IS LEVELWERK?

We hebben 3 werkboeken, rekentijgers, dat is

soms wel moeilijk,  maar komen we er wel uit.

En zo niet? Dan vragen we hulp…we hebben ook

kunstgeschiedenis. Dat vinden wij het leukste

werkboek want dat is een soort informatie

werkboek en knutselwerkboek. We hebben ook

nog denken over taal. En dat is een werkboek

waarin je betekenissen leert, dingen opzoekt en

dan invult. Dat zijn dus onze 3 werkboeken, maar

we hebben ook nog de BRILJANTKLAS.

Daar krijgen we van Arry opdrachten zoals een

mini-katapult bouwen.

Leerling ziet een paddenstoel en
roept: "Kijk, een pannenkoek!"
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VANUIT DE SPORTCOMMISSIE
Door Marije van Manen

Schoolvolleybaltoernooi

Op vrijdag 1 november gaat een team van groep

5/6 Kon-Tiki vertegenwoordigen op het 

schoolvolleybaltoernooi. Het team bestaat nu uit

vier spelers, wat het minimum is. Het zou mooi zijn

als er nog één of twee kinderen mee willen doen

(uit groep 5 of 6) zodat het team wisselspelers

heeft. Mocht uw kind toch graag mee willen doen,

wilt u dit dan doorgeven aan Marije of Elisa?! 

We wensen allen alvast veel plezier en succes!

 

Schooldamtoernooi

Op zondag 24 november is het

schooldamtoernooi voor de groepen 5 t/m 8. 

Inschrijven kan vanaf vrijdag 1 november tot

donderdag 14 november. De inschrijving gaat per

speler (dus niet per team) en elke speler moet zich

inschrijven met een coach. De inschrijflijsten

hangen op de rode prikborden tegenover groep 6

en in de gang bij groep 7/8. De winnaar van dit

toernooi mag de stad Amersfoort

vertegenwoordigen op het provinciaal

schooldamkampioenschap! 

TREFWOORD
 

Thema Volhouden

De Bijbelverhalen in dit thema 

gaan over een echte volhouder: 

Jakob. Zijn Hebreeuwse naam 

kan mogelijk vertaal worden  

als 'de vasthouder' en in de

beschrijving van zijn geboorte wordt dat behoorlijk

letterlijk genomen. Tijdens de bevalling van

moeder Rebekka houdt Jakob de hiel vast van zijn

tweelingbroer Esau die een paar seconden voor

hem geboren wordt. De rest van Jakobs

levensbeschrijving tekent hem als degene die

hardnekkig vasthoudt aan het eerstelingschap, en

de zegen en belofte die daaraan gekoppeld zijn.

Iets waar zijn oudere broer Esau totaal geen

interesse in heeft; die ruilt zijn eerstgeboorterecht

met gemak voor een bord linzensoep. Op slinkse

wijze ontfutselt Jakob hem even later ook nog de

zegen van vader Isaak. Jakob moet weliswaar

vluchten voor zijn leven, maar het grote verhaal

van Gods belofte aan Abraham en Isaak gaat nu

in ieder geval verder met hem. Opnieuw toont

Jakob zich een echte volhouder wanneer Rachel,

de jongste dochter van oom Laban, wil trouwen.

Zeven jaar moet hij voor haar werken, om

vervolgens na de bruidsnacht te ontdekken dat hij

Lea, de oudste dochter, gehuwd heeft. Opnieuw

is Jakob bereid zeven jaar te werken om ook nog

Rachel te mogen trouwen.

 

Jakob zou het wellicht goed gedaan hebben in

onze huidige cultuur waarin inzet en prestatie

gewaardeerd worden. Soms met als motto: Als je

maar volhoudt, komt vroeg of laat het succes

vanzelf. In dit thema ontdekken de kinderen welke

betekenis mensen hechten aan volhouden. Daarbij

leren ze ook de vraag te stellen naar de zin van

volhouden en de grenzen daaraan. 

 

 


