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25 t/m 29 november

Voortgangsgesprekken, groep 1 t/m 7

5 december

Sinterklaasviering

6 december

Studiedag, leerlingen vrij

VOORWOORD
Door de redactie

In deze editie van de flessenpost wordt de nieuwe

ouderraad aan u voorgesteld. Leest u meer over

de nieuwe website, vertelt groep 3A u meer over

de herfst en is er sportief nieuws vanuit de

sportcommissie over het volleybaltoernooi. 

 

Heel veel leesplezier gewenst.
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VOORSTELLEN OUDERRAAD
Door Marise van der Zanden

Wij vormen momenteel de ouderraad. Ieder van

ons heeft 1 of meerdere kinderen op school,

verspreid over diverse groepen. Een aantal van

ons is tevens klassenouder. Als ouderraad zetten

wij ons in voor de organisatie van diverse

(feestelijke) evenementen op school. Wij

ondersteunen hierbij het (leraren)team en de

verschillende commissies. Uiteraard kunnen wij dit

niet alleen en zullen wij zo nu en dan de hulp van

andere ouders vragen om ons te helpen met deze

organisatie. U kunt denken aan festiviteiten

rondom de Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering,

lerarendag, schoolreisje, Koningsspelen,

avondvierdaagse en het afscheid van groep 8.

Lijkt het u leuk om ons daarbij te assisteren? Houd

dan Parro in de gaten voor de hulpuitvragen. In de

ouderraad zelf kunnen wij ook nog versterking

gebruiken en zijn wij op zoek naar extra leden.

Heeft u interesse? Mail dan naar:

or.kontiki@pcboamersfoort.nl

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts

Annemarie Boersema, voorzitter (groep 5, 7 en 8)

Annemieke Bruins (groep 7)

Marise van der Zanden (groep 1 en 3)

Dayenne Bos van Ooijen, secretaris (groep 1 en 6)

Daphne Zoeteweij (groep 4 en 6)

Sanne Donselaar, penningmeester (groep 3 en 5)
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NIEUWE WEBSITE
Door Carla Blokker

Heeft u ‘m al gezien? De nieuwe website van onze

school staat online! De website is heel mooi

geworden. U vindt hier onder andere onze nieuwe

schoolgids, onze visie, de verlofaanvraag, onze

nieuwsbrieven en andere praktische informatie.

Neemt u ook een kijkje op:

https://kontiki.pcboamersfoort.nl 

En vergeet vooral niet om de mensen in uw

omgeving die op zoek zijn naar een school voor

zijn/haar kind even te wijzen op onze website!

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) 



 Hoe komt het eigenlijk dat
blaadjes van de bomen vallen?

"Door de wind."
"Omdat het heel veel regent."

"De boom laat ze gewoon vallen."

Waarom krijgen de bladeren een
andere kleur?

"Omdat het herfst is, daarom
krijgen ze een andere kleur."

"De boom kan dat gewoon zelf
doen."

We zijn maar eens gaan kijken waarom de boom
eigenlijk zijn bladeren laat vallen en hoe kan het dat
de blaadjes nu een andere kleur krijgen. Vraag het
de kinderen van groep 3A maar eens, zij kunnen het
u nu zelf vertellen.
 
We hebben ook een wandeling gemaakt en kwamen
heel veel verschillende bladeren tegen. Sommige
met zelfs wel 2 of 3 kleuren, of zelfs nog helemaal
groen. We hebben de bladeren mee de klas
ingenomen en nu gaan we de bladeren in de klas
verder onderzoeken. We hebben nog een leuk liedje
geleerd over de droomboom, deze kunnen jullie
thuis ook nog eens oefenen. 
https://www.youtube.com/watch?v=FAJCb0S1weg
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-
bomen/
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Juriën
De baby van juf Ellemieke is geboren en nu is ze weer

terug op school.. Dat is leuk en we hebben een lied geleerd.

GASTREDACTIE 3A

Mehmet
Ik vind het leuk om te schrijven in groep 3.

Lana
Ik vind het leuk om letters te leren in

groep 3. En ik vind het leuk om met mijn
vriendjes buiten te spelen.

Sophie
We hebben de r, l , ie, n, b, d, a en de m en

de oe geleerd.

Wendel
Ik vind werken leuk.

Roan
Wij hebben Lijn 3, dat is een schrift en dat

vind ik heel erg leuk. Dan
ga je daarin werken en dan leer ik lezen.
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VANUIT DE SPORTCOMMISSIE
Door Marije van Manen

Schoolvolleybaltoernooi

Vorige week vrijdag hebben deze kanjers uit

groep 5/6 mee gedaan met het

schoolvolleybaltoernooi in de Amerena. Het was

best even spannend van te voren: een vrij

onbekende sport, hoe zijn de spelregels ook al

weer en voor de meesten de eerste keer dat ze

mee deden aan een toernooi. Maar wat hebben

ze het goed gedaan samen, onder aanmoediging

van ouders en coach Nancy! Tijdens de gymlessen

hebben we van te voren geoefend met het gooien

en vangen, overspelen en serveren en vanuit

volleybalvereniging Keistad kregen de kinderen

een clinic. Hopelijk kunnen we de volgende keer

met nog een team mee doen!

 

Andere schoolsporten

Op dit moment kan er ingeschreven worden voor

het schooldamtoernooi. Dus mocht uw

zoon/dochter nog mee willen doen, opgeven kan

tot 14 november. Houdt u de Flessenpost in de

gaten voor de andere schoolsporten die nog op

agenda staan voor dit schooljaar?!

GEBEDSGROEP
Door Rebecca Bos

Als ouders kunnen we op allerlei manieren

betrokken zijn bij de school en onze kinderen. Zo

is er ook een groepje ouders dat biddend

betrokken is. Als gebedsgroep komen we

regelmatig samen om te danken en bidden voor

school. We willen er zijn voor de kinderen,

ouders/verzorgers en teamleden waar extra

aandacht naar uit mag gaan in de vorm van

gebed. In de eerste plaats zijn dat de zaken die in

en rond de school aandacht behoeven, waar

wijsheid en inzicht voor nodig is, maar ook zeker

die situaties die het voor uw kind moeilijk maken

om op school goed te functioneren. Waar

bijvoorbeeld rust en/of hulp nodig is.

 

Daarom hebben we een eigen emailadres waar u,

indien u hier behoefte aan heeft, gebedspunten

aan ons kunt doorgeven: 

gebedsgroep.kontiki@gmail.com

 

We beseffen dat bepaalde zaken gevoelig kunnen

liggen en eigenlijk privé zijn. Daarom zullen we

discreet omgaan met de informatie die we krijgen,

alle informatie blijft binnen de gebedsgroep. De

eerstvolgende avond staat gepland op dinsdag

26 november, om 20:00 uur in het gebouw van

Het Kruispunt aan de Terschellingkade. Wil je zelf

ook betrokken zijn bij deze groep, van harte

welkom!

 

 

 

 

 
Fillipenzen 4:6-7

"Wees over niets bezorgd maar vraag God wat u nodig
hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede
van God, die alle verstand te boven gaat uw hart en

gedachten in Christus Jezus bewaren”. 
 



Op zondag 8 december is het Wereldlichtjesdag.

Dan steken mensen om 19.00 uur wereldwijd

kaarsjes aan en denken aan hun overleden

kind(eren). Het is gericht op alle situaties

ongeacht de levensfase waarin je kind is

overleden, vanaf miskraam tot het overlijden op

volwassen leeftijd. Het maakt niet uit hoe lang het

geleden is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze dag wordt er in de wijk Nieuwland in de

Boogkerk een activiteit georganiseerd voor

ouders, broertjes en zusjes van overleden

kinderen. Je bent vanaf 18:15 welkom voor een

kopje koffie of thee. Om 18:30 start het

programma, tegelijkertijd is er een activiteit voor

broertjes en zusjes (4-12jr). We steken gezamenlijk

de kaarsen aan, luisteren naar muziek, een

gedicht etc. Natuurlijk mag je ook in de hal blijven

om een kopje koffie te drinken, rustig te zitten of

te praten. Als je een aandeel in het programma

wilt hebben, denk hierbij aan namen noemen,

gedicht voorlezen of een lied zingen dan kun je

een mail sturen aan:

info@praktijkdepleisterplaats.nl

of info@praktijkrustpunt.nl 

Na afloop is er gelegenheid om wat te drinken en

na te praten.
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WERELDLICHTJESDAG


