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A G E N D A

HIJ KOMT... HIJ KOMT...
Door de Sinterklaascommissie

Wilt u bij de intocht van Sinterklaas aanwezig

zijn? Dan bent u van harte welkom. U wordt

verzocht om achter de linten plaats te nemen.

Gelieve geen foto's te maken i.v.m. privacy.

Atlantis viert op 4 december Sinterklaas. Op 4

en 5 december kunnen er geen fietsen

geplaatst worden bij de fietsenrekken langs

het schoolplein.

De kinderen nemen hun eigen eten & drinken

mee. 

Donderdag 5 december zullen de Sint en zijn

Pieten een bezoek brengen aan Kon-Tiki. De

kinderen worden om 8.30 in hun eigen groep

verwacht. Om 8.45 zullen Sint en zijn Pieten door

alle leerlingen, leerkrachten en aanwezige ouders

worden ontvangen op het schoolplein. De

groepen  1 t/m 4 krijgen een bezoek van de Sint in

de groep. De kinderen van de groepen 5 t/m 8

hebben Sint weer geholpen met het maken van

surprises en gedichten. We zullen er weer een

mooi feest van maken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE
Hij komt... Hij komt...

Klankbordgroep

Spreekuur

Cursus computertypen

Gastredactie 4A
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25, 26, 28 en 29 november

Voortgangsgesprekken, groep 1 t/m 7

5 december

Sinterklaasviering

6 december

Studiedag, leerlingen vrij
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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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KLANKBORDGROEP
Door Elisa van Valkengoed

Op woensdag 13 november zijn de leden van de

klankbordgroep bijeen gekomen. We hebben toen

onder andere gesproken over de inspectie en of

de lessen door kunnen gaan bij ziekte/inval. Hier

willen we jullie graag een inkijkje in geven.

 

Binnen Kon-Tiki werken we met het programma

gynzy. Dit is een online software waarop de

leerkrachten de lessen volgens een vaste structuur

voorbereiden. Bouwbreed worden de lessen

voorbereid aan de hand van deze vaste structuur

en opgeslagen in de schoolmap, zodat elke

leerkracht/invaller de les vervolgens aan zijn/haar

klas kan geven.

 
Niek: Het is groen en slingert

door de jungle?
 
 

TARZAN IN EEN MELOENPAKKIE

CURSUS COMPUTERTYPEN
Door TypeApp

Op maandag 6 januari (Locatie Atlantis) en

woensdag 8 januari 2020 (Locatie Kon-Tiki) gaat

de cursus Computertypen van TypeApp weer van

start. Op beide data kunnen de kinderen van Kon-

Tiki inschrijven. 

 

De eerste groepen (14.15 – 15.15 uur) op zowel

maandag als woensdag zijn vol, maar in de

tweede groep (15.15 – 16.15 uur) zijn op beide

dagen nog enkele plaatsen vrij.

Luuk: Welke fruitsoort kan het
beste vliegen?

 
 

DE AARDBEI



Sarina
Ik leer nieuwe dingen en ik kan dingen

onderzoeken. Ik weet nu wat er in de schijf
van vijf zit en hoe ze in de prehistorie aan

eten kwamen. 

Tirza
Soms mag je leuke dingen doen bij IPC. Mijn

moeder hielp mee met koken en ik mocht zelf
pasta maken. Bij Mieke maak ik een kookboek. 

Lucas: Het is groen en het schiet
van de berg af?

 
 

David's Egeltjespasta

400 gram bloem

200 gram lauw water

handrasp

 

Strooi de bloem in een beslagkom en giet daarin

langzaam 200 ml warm water en roer het

meel er rustig door tot zich een deeg vormt.

Kneed 10 minuten tot het glad en elastisch is.

Snijd het in vieren en rol het eerste stuk tot

een 1 cm dikke worst en snijd deze in stukjes

van 2 cm. Stuif wat bloem op de achterkant

van een fijne rasp, druk er met je duim een

stukje deeg tegenaan en rol het er als het

ware af voor een egeltjespatroon. Leg het

stukje op een met bloem bestrooid werkvlak en

herhaal met de rest van het deeg - makkie

toch? Kook de pasta 4 minuten in gezouten

kokend water, tot het zacht is. Laat uitlekken

en roer de pasta door een lekkere tomatensaus

of een schepje pesto. 

IPC - Thema: We zijn wat we eten!
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GASTREDACTIE 4A

Lisa en Charlotte
We hebben proefjes gedaan met verf en

ecoline. Ik kan door een rietje blazen end
dan komen er allemaal druppels op

het het papier.

 Isabel en Luuk
Ik mag proefjes doen bij IPC. Ik mocht met

mijn neus dicht een drankje proeven en dat
smaakte naar meloen. Het smaakte een

beetje zoet en zuur. Het leek net op
meloen. We deden proefjes met

limoensmaak en Luuk met peper. Daarvan
kreeg hij hoofdpijn. 

Juliet
Gisteren hebben we verse

pastadeeg gemaakt en pasta
gemaakt in de vorm van een hartje. 

Zakaria
Ik vind het doorwisselmoment op dinsdag

zo leuk omdat we dan koken. We leren veel
snijden en recepten te maken. 

Eli
Wij zijn naar Hey! Pannenkoek geweest en
hebben een rondleiding gekregen en veel

geleerd over hoe je een pannenkoek maakt.
We hebben ook een pannenkoek gegeten. 

EEN WATERMELOENKANON






