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11 december

Thema afsluiting IPC, groep 4 t/m 6

18 december

Kerstdiner en lichtjestocht

23 december t/m 3 januari

Kerstvakantie

VOORWOORD
Door Greet de Jong

Aanstaande maandag mogen wij trots als een

pauw het (eind)resultaat van het verbetertraject

aan de inspectie laten zien. De afgelopen twee

jaar hebben zij ons vijf keer bezocht. We hebben

er alle vertrouwen in dat ons onderwijs en de

organisatie weer voldoende. Inspectie heeft al

gezien dat de resultaten goed zijn en hebben hun

vertrouwen laten blijken door ons de regie over

het dagprogramma van aanstaande maandag te

geven. Wij nemen hen maandag mee door onze

ontwikkeling van de afgelopen jaren en geven een

inkijkje in de toekomst. We hebben een mooi

programma opgesteld waarbij zij lesbezoeken

met ons afleggen en door kinderen worden

geïnformeerd over IPC en de Briljantklas. De

inspecteurs gaan ook met een aantal kinderen en

leerkrachten in gesprek.                                         

                                                             

Vandaag was de studiedag opgedeeld in een

scholing spelend leren voor de leerkrachten van

groep 1-2 en IPC voor de leerkrachten van groep

3-8. ’s Middags hebben we de puntjes op de

beroemde in gezet in de voorbereiding van het

aanstaande inspectiebezoek. We hebben deze

dag ook een moment genomen om te genieten

van alles waar we trots op zijn! Dit is onder

andere: doorzettingsvermogen van het team, rust

in de school, resultaten en doelgericht werken en

de gedrevenheid van het team. 
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UITNODIGING
IPC THEMA AFSLUITING 
Door David Bras

Themamarkt 'We zijn wat we eten'

Voedsel speelt een vitale rol in de geschiedenis

en culturen over de hele wereld, omdat eten

essentieel is om in leven te blijven. 

 

De leerlingen van de groepen 4 t/m 6 hebben de

afgelopen weken verschillende activiteiten

ondernomen binnen het thema 'we zijn wat we

eten'. Vijf dinsdagmiddagen is er

groepsdoorbrekend gewerkt aan een geweldig

eindresultaat. Er zijn kookboeken ontworpen.

Kinderen hebben zelf gekookt. Sommigen zijn

meer te weten gekomen over de spijsvertering en

er zijn zelfs reclamespots gemaakt. 

 

Nieuwsgierig? We nodigen alle ouders, verzorgers,

opa's en oma's van de groepen 4 t/m 6 uit om

het eindresultaat te bewonderen. 

 

Woensdag 11 december 2019

      13.40 - 14.00

Locatie: in eigen groep

 

PERSONEELSNIEUWS
Door Lieke Bovée - Verheijen

Op woensdag 20 november ben ik bevallen van

onze dappere dochter Yfke. Yfke zal de

aankomende weken nog in het WKZ in Utrecht

verblijven om aan te sterken. Twan, ik en de

kinderen zijn erg trots op onze sterke dochter en

ons lieve zusje. Samen gaan we de toekomst met

hoop en vertrouwen tegemoet. Tot snel bij Kon-

Tiki!

 

Nog meer beschuit met muisjes!

Op 14 november is juf Daniëlle om 4.26 bevallen

van een prachtige dochter Isabelle (zie foto).

Moeder en dochter maken het goed. 
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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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OPENING KON-TIKISHOP
door Nanda Vreekamp van de Fijnegeer

woensdag 11 december

donderdag 20 februari

dinsdag 21 april

vrijdag 3 juli 

Zet hem in je agenda: woensdag 11 december

gaat de Kon-Tikishop van het eilandgebouw voor

het eerst open dit schooljaar. Iedere groep is dit

schooljaar één keer verantwoordelijk met een

aantal andere groepen voor de shop. Aan de

hand van een thema zullen zij samen met de

leerkrachten bedenken wat ze willen produceren

om te verkopen. U kunt denken aan zelfgemaakte

koekjes, versierde bloempotjes, zeepkettingen,

tasjes en nog meer. Zo willen we de kinderen

leren om hun eigen onderneming te laten

opstarten. Met het verdiende geld kunnen we de

Kon-Tikishop verder gaan ontwikkelen. Aan het

einde van het schooljaar gaan we samen met de

kinderen kijken wat we met het verdiende geld

kunnen kopen. Denk hierbij aan speelgoed voor

buiten, een gezelschapsspel of misschien komen

ze wel met een goed doel.

 

Dit zijn de momenten dat de shop is geopend:

 

Woensdag 11 december kunt u leuke kerstartikelen

vinden die zijn gemaakt door groep 1/2A, 3A, 4/5,

6A en groep 8. Lees hiernaast nog een stukje

geschreven door de kinderen van groep 8.

 

 

 

UITNODIGING
KON-TIKISHOP 
Door Aleeza

Beste ouders,

 

Wij hebben met Kon-Tiki groep 3A en groep 8

leuke dingen geknutseld voor de Kon-tikishop! Wij

nodigen jullie uit om 11 december te komen naar

Kon-tikishop van 14.00 tot 14:30. Wij zouden het

erg leuk vinden als wij jullie hier kunnen zien. De

creatieve kerstspullen die wij hebben gemaakt zijn

daar natuurlijk ook te koop! Deze dingen kan je

voornamelijk vinden in de Kon-tikishop: Kerstboom

van hout, kerstkaarten, wollen engeltjes,

kerstslingers, kerststalletje van hout.

 

Met vriendelijke groet,

Groep 8
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Leerling tegen Sinterklaas: "Sint?
Heeft u ook een pinpas?"



SINTERKLAAS 1/2B
JOURNAAL
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 We hadden ook een echt pietenhuis! Het poppenhuis was
omgebouwd tot pietenhuis met Playmobil pieten en een Sint.

Hele verhalen werden daar uitgespeeld. Vaak kwamen de
verhalen van het Sinterklaasjournaal ook voorbij.

 In de bouwhoek konden de kinderen de
stoomboot van Sint en zijn pieten bouwen.

 De Sinterklaastijd is voorbij waarin de kleuters heerlijk hebben
gespeeld. In de klas was een inpaktafel waar de inpakpieten echte
cadeautjes konden inpakken. Die cadeautjes mochten ze dan in de

schoenen doen van de kinderen die in de huishoek aan het spelen
waren. Ze kregen pas een cadeautje in hun schoen als ze echt

gezongen hadden. 

De kinderen uit de huishoek mochten
pepernoten kopen bij de pepernotenbakkerij. De

pieten in de bakkerij bakten de pepernoten en
verkochten ze daarna in het winkeltje. In de
bakkerij werden ook pepernoten cupcakes en
pepernoten brood gebakken. Beslag roeren,

deeg uitrollen, alles in de oven zetten en er later
weer uit halen. Ze waren er druk mee.

door Arianne van Ginkel



"Waarom moet mijn verlanglijstje
in mijn schoen en niet per

WhatsApp?"
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KERSTVIERING 2019
Door Britte van Eck

We zijn al bezig met de voorbereidingen voor de

kerstviering op Kon-Tiki. Op woensdag 18

december vieren we kerst op school met een

kerstdiner en een lichtjestocht. Er zijn al kinderen

aan het oefenen voor de koortjes en het orkest

tijdens de lichtjestocht.

 

Kerstdiner

Vanaf woensdag 11 december hangt er een

intekenlijst voor het kerstdiner bij de deur van het

lokaal van uw zoon of dochter. Hierop kunt u

invullen wat uw zoon of dochter meeneemt naar

het diner. Let er op dat u niet teveel eten

meegeeft, er blijft vaak veel over.

 

Maandag 16 of dinsdag 17 december mag uw kind

een bord, bestek, beker met naam in een tas

meenemen naar school. Dit kan dan tijdens het

kerstdiner gebruikt worden.

 

Op woensdag 18 december is het dan zo ver. Het

kerstdiner begint om 17.00 uur. Tussen 16.45 –

17.00 uur kunt u uw kind met het gerecht naar

school brengen. Van 17.00 – 17.50 uur is het

kerstdiner in iedere groep.

 

Lichtjestocht

Wilt u voor dinsdag 17 december een glazen potje

met daarin een waxinelichtje op een batterij (met

een echt lichtje wordt het potje erg heet)

meegeven aan uw kind? Dit gaan we tijdens de

lichtjestocht langs de route zetten. Tijdens deze

50 minuten kunt u helpen met het aankleden van

de lichtjestocht, even naar huis gaan of een

boodschap doen. Er wordt in deze tijd niets voor

de ouder georganiseerd. Vanaf ongeveer 17.50

uur komen alle kinderen naar buiten. U gaat dan

met uw eigen kind de route lopen van de

lichtjestocht. Bij het startpunt krijgt u een seintje

als u samen met uw kind mag beginnen aan de

tocht.

 

De route gaat over de Arabische Zee, Zwarte

Zee, Veluwemeer en over de brug langs Daphne

in de Kas weer naar school. Onderweg zijn er

taferelen die delen van het kerstverhaal laten

zien. Ook wordt er gezongen en wordt er muziek

gemaakt. Weer terug bij school kunt u nog

gezellig iets drinken voordat u met uw

kind/kinderen naar huis gaat. 

 

Donderdag 19 december mag uw kind iets later op

school komen. Ze mogen tot 9.30 uur

binnenkomen. Maar gewoon om half negen mag

ook. Deze dag ruimen we ook de kerstspullen

weer op. 

 

Op vrijdag 20 december is er oud-en-nieuw

knutselronde. De school is om 14.00 uur uit en dan

begint de kerstvakantie. Mocht u nog wat willen

vragen over de kerstviering of wilt u helpen bij de

tocht dan kunt u een mail sturen naar

Britte: b.vaneck@pcboamersfoort.nl
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VANUIT GROEP 5/6
Door Milou

Gast in de klas

Op 20 november kwam Marcel de vader van Stijn

bij ons in de klas. Hij ging ons meer leren over ons

IPC  thema: "We zijn wat we eten". We hadden

allemaal een eigen vraag voor Marcel. Ik had

bijvoorbeeld de vraag: "Hoe bent u op het idee

gekomen kok te worden?" Op elke vraag had hij

een goed antwoord. Hij had er ook voor geregeld

dat we een quiz konden maken over hoe sommige

groente en fruit heten, bijvoorbeeld: passievrucht

en granaatappel. En we moesten ook opschrijven

hoeveel suikerklontjes in wel soort drinken zit.

Want bijvoorbeeld zit in chocomelk zes hele

suikerklontjes! We hadden ook nog een bonus

vraag: Marcel had allemaal spullen op tafel gezet

en wij moesten raden wat je er mee kon maken.

Wie de meeste goed had van de quiz kreeg een

speciaal kookboek voor kinderen...... En dat was

Puck! Het was super interessant want ik heel veel

nieuwe fruit en groente geleerd.  Het was echt

heel erg leuk!

 

TREFWOORD
Thema Geloven

Het eerste decemberfeest is gisteren afgesloten.

Na het weekend zal de school omgetoverd zijn in

kerstsfeer. Traditiegetrouw is Kerstmis een feest

van vrede. In de Bijbel wordt de geboorte van

Jezus aangekondigd als de komst van de nieuwe

David, de nieuwe koning, de Messias die vrede en

gerechtigheid zal brengen in deze wereld. Een

boodschap waar je in moet durven geloven.

Vrede is immers niet vanzelfsprekend, vrede moet

gekoesterd en bewaakt worden.            

                                    

De vrede van Kerstmis vraagt om te geloven in de

mogelijkheden van het kleine: een aardig gebaar,

een vriendelijk woord. De vrede van Kerstmis

draait om het geloof in mensen die vreedzaam

spreken en vreedzaam handelen. Het thema van

de Bijbelverhalen in week 50 is dan ook ‘Geloven

in vrede’. In week 52 staat het thema ‘Geloven in

de kracht van verhalen’.
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VANUIT GROEP 5/6
Door Christiaan

Bezoek Hart van Vathorst

Op maandag 25 November 2019 gingen we met

de moeder van William naar het Hart van Vathorst.

Het Hart van Vathorst is een huis voor mensen met

een verstandelijke beperking. Het leukste was

natuurlijk dat we aan het eind een koekje kregen

en limonade. In het begin gingen we aan een

tafel zitten die werd soms gebruikt voor

vergaderingen. Toen we aan de tafel zaten

kregen we een menukaart. Daar stonden veel

verschillende gerechten op en we moesten

gerechten uit kiezen die we niet kenden. Daarna

gingen we naar keuken om bijvoorbeeld te vragen

wat mierikswortel is.

 

Daarna gingen we kijken 

in het afwashok en daar 

was een heel grote 

wasmachine die in 

ongeveer 4 minuten 

klaar was met een 

stuk of 30 borden. 

En die vanzelf de 

borden eruit liet gaan. 

En daarna gingen we

naar de bar en 

daar lieten ze het 

koffieapparaat zien en 

wat je aan de bar kon 

eten zoals: taartjes, 

zakjes chips, ijsjes, 

kopje koffie, frisdrank 

en bar-dingen. 

 

Daarna gingen we naar de kassa en toevallig wou

er een mevrouw betalen en liet ze zien hoe je

betaalt met pinpas en het ging een beetje fout

want ze betaalde €2,50 terwijl ze €13,50 moest

betalen, dus dat was wel grappig. Daarna gingen

we weer naar die tafel en daar kregen we dat

koekje en limonade en gingen we de laatste

vragen stellen. Daar zat tussen dat we nog naar

de bakkerij moesten, dus daarna toen we klaar

waren met eten en drinken, gingen we naar de

bakkerij en daar zag ik dat er een ding was en

dan moest je draaien en dan werd er een appel

geschild. En er was een mes waarbij het handvat

een hoek was waardoor je een beetje kon hakken

met dat mes. En er was een weegschaal die

praatte. Daarna gingen we naar de uitgang en

daar zagen we zelfgemaakte kaartjes die door de

mensen met een beperking gemaakt waren.

 


