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23 december t/m 3 januari

Kerstvakantie

4 januari

Eerste lesdag van 2020

1

15 januari

Open ochtend

Het team van Kon-
Tiki wenst u een

hele fijne vakantie.
Prettige feestdagen
en een spetterend
begin van 2020! 

Tot dan!
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PERSONEELSNIEUWS
Door Mattanja de Maa

Afscheid

Na twee jaar Kon-Tiki is voor mij de tijd

aangebroken om verder te gaan. In deze periode

heb ik in wisselende rollen het team mogen

ondersteunen in het verbetertraject. Nu dat

afgerond is, zit mijn taak er ook op. Meestal zijn

mijn interim-opdrachten korter, waardoor afscheid

nemen wat makkelijker is. Na twee jaar voelt dat

wel even anders. Naast dat ik wat heb kunnen

brengen heb ik ook veel geleerd wat ik weer mee

kan nemen bij mijn nieuwe opdrachten. Na de

zomer ben ik al gestart als interim- directeur in

Putten, daarnaast zal ik ook voor PCBO

Amersfoort nog betrokken blijven bij een van de

andere scholen. Bedankt voor de fijne tijd en het

vertrouwen en wie weet tot ziens!

 

 

Een leerling uit groep 3 heeft van
bouwmateriaal een indianentooi

gemaakt. 
"Kijk nou, juf! Ik ben een indioot!"

TREFWOORD
Door David Bras

Gelukwensen (week 2 t/m 4)

Gelukkig Nieuwjaar! Met deze wens begint voor

veel mensen het nieuwe kalenderjaar. Twee

woorden die een wereld aan mogelijkheden

openen om zelf invulling aan te geven. Handig,

want geluk is voor iedereen verschillend. 

 

Geluk is niet iets dat je zomaar even 'maakt'. Je

kunt er druk mee bezig zijn, zegt Jezus, maar leer

van de vogels en de bloemen die gelukkig zijn

zonder zich zorgen te maken over wat nog kan

komen. Een inspirerende gedachte in een wereld

waarin het lijkt alsof mensen het geluk zelf in

handen hebben. 

 

In dit thema krijgen de kinderen de ruimte om te

onderzoeken wat hen persoonlijk gelukkig maakt.

Dat ligt soms verrassend dichtbij. Het geluk

bijvoorbeeld dat je ervaart als je lekker kunt doen

wat je wilt. Of als je succes hebt, als jou iets lukt

en je beseft: Yes, ik ben iemand! En als je samen

aan het sporten bent, ervaar je dat je ook elkaar

gelukkig kunt maken. 
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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

Marieke (IB)

Donderdag 13:00 - 13:30

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

Wij genieten na van een sfeervolle, warme
kerstviering afgelopen woensdag. Bedankt voor
uw bijdrage! 



GASTREDACTIE 6A

Mop van Maura
Er staan twee kerstbomen naast

elkaar. Zegt de een tegen de
ander: “Ben je misselijk?”. Zegt de
ander: “Nee, hoezo?” Zegt de een:

“Je ziet een beetje groen!” 

We zijn alweer aangekomen in de laatste schoolweek van 2019! 
Als we ‘s ochtends in de klas komen is het nog donker en het regent

vaak. Toch komen de kinderen elke ochtend energiek en enthousiast de
klas binnen. Er wordt nu nog hard gewerkt in de klas, de rekentoetsen
worden gemaakt, er worden dictees gedaan en de thema’s zijn (bijna)
afgerond. We hebben de ouders uitgenodigd om in de klas te komen

kijken naar de afsluiting van het IPC-thema ‘Je bent wat je eet’. Wat fijn
dat er zoveel ouders gekomen zijn! We zijn blij dat jullie geïnteresseerd

zijn in wat de kinderen doen op school!
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Nu Sinterklaas weer uitgezwaaid is bereiden we ons voor op het
volgende grote feest: het Kerstfeest! Met een haardvuur en liedjes
brengen we sfeer in de klas. Er wordt geknutseld en gepraat. We

kijken uit naar het diner en de lichtjestocht op woensdag!

 Groep 6A wenst iedereen hele fijne feestdagen
en een gelukkig, gezond en gezellig 2020!

Toch staat de decembermaand niet alleen in het
teken van hard werken, er is ook ruimte voor
gezelligheid en het gezamenlijk vieren van de
bijzondere dagen die december ons biedt. Wat

hadden we een mooi Sinterklaasfeest op 5
december en wat hebben de kinderen fantastische

surprises gemaakt!

door Esther Lieverse



Promoshow

Datum: 03 – 03 – 2020

Groepen 1 - 8

 

Naschoolse techniekcursus 

Dag: Donderdag  

Starttijd: 14.15 uur   

Dag 1: 09 – 04 – 2020 

Dag 2: 16 – 04 – 2020  

Dag 3: 23 – 04 - 2020 

Dag 4: 14 – 05 – 2020  

Dag 5: 28 – 05 – 2020 (14.15 - 15.15)  

Dag 6: 28 – 05 – 2020 (15.30 - 16.30)  

 

28 mei 2020 wordt er door de mensen die de

techniek- en wetenschapscursus gezorgd voor

wat lekkers en wat te drinken (i.v.m. een dubbele

tijd)

 

Uiterste sluitdatum: 2 april 2020

Na de sluitdatum verwerken wij alle inschrijvingen,

sturen we de ouders een bevestiging van

deelname en ontvangt u een overzicht van alle

deelnemende kinderen. Benodigdheden

show: Voldoende ruimte voor de kinderen (aula of

gymzaal), tafel voor onze materialen, toegang tot

water en elektriciteit. Benodigdheden naschoolse

Wetenschap & Techniekcursus: Een lokaal met

voldoende tafels en stoelen voor de kinderen. Wij

sturen u een herinneringsmail in de week voor de

show. Heeft u nog aanvullende vragen, bel of mail

gerust. Wij denken graag met u mee!

MADSCIENCE
 

Cursus wetenschap & techniek

Vorig schooljaar is er een naschoolse wetenschap

& techniek cursus bij ons op school aangeboden.

Dit was een groot succes en daarom zal dit ook

dit jaar weer aangeboden worden. In alle

groepen wordt er gestart met een promoshow om

kinderen enthousiast te maken. Naderhand kunnen

de kinderen zich opgeven en zullen er 6 weken

cursussen aangeboden worden. Hieronder volgt

de praktische informatie voor de promoshows en

op welke dagen de cursus plaatsvinden.
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IT- EN TECHNIEKCLUB
Door Marielle Vermunt

Technika 10 Keistad

Wij organiseren met een groep vrijwilligsters

cursussen voor meiden van 8-15 jaar die graag

dingen ontwerpen en maken. Zoals apps,

werkstukken van hout- en metaal, maar ook robots

programmeren en 3D printen. We hopen ze

hiermee enthousiast te maken voor IT en

techniek. Het is nu mogelijk om in te schrijven voor

13 lessen vanaf 10 januari tot de meivakantie.

 

Meer info staat op onze website

www.technika10keistad.nl 

Jongens kunnen terecht bij Itechboys.nl

 








