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11 en 12 februari

Studiedagen, leerlingen vrij

24 t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie

VOORWOORD
Door David Bras

Startpunt IPC Thema Kunst

Als opening van het thema kunst hebben de

leerkrachten van de groepen 3/4 een toneelstuk

opgevoerd waarin de vraag: Wat is kunst?

centraal stond.

 

Wassily Kandinsky en Vincent van Gogh gaan met

elkaar in discussie. Van Gogh vindt de stijl van

Kandinsky helemaal niks en stelt voor om het

helemaal anders te doen. Van Gogh is van

mening dat een schilderij vooral uit stippen en

strepen moet bestaan. Niet veel later gaat Piet

Mondriaan zich ermee bemoeien. Bij hem gaat het

vooral om mooie rechthoekige vlakken waarbij

gebruik wordt gemaakt van primaire kleuren.

 

Dan komt er een moderne vrouw langs. Ze vraagt

aan de kunstenaars wat er aan de hand is. De

moderne vrouw legt uit dat kunst van alles kan zijn

en dat het vooral gaat om wat je zelf mooi vindt.

Ze plakt een bananenschil met ducttape op een

schildersdoek. Is dit geen kunst? Ze vertelt dat

een paar weken geleden een kunstenaar een aan

de muur geplakte banaan voor meer dan

€100.000,- heeft verkocht, dus dat zelfs dát kunst

kan zijn.
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Leerling tijdens excursie
stedelijk museum Amsterdam:

"Vroeger waren de schilderijen
niet zo duur en nu wel €1000,-

duurder. 

SPREEKUUR
Door Greet de Jong

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) 

INSTROOMGROEP
Door Greet de Jong

Wanneer voldoende kinderen worden aangemeld

en de kleutergroepen vol zitten kan gedurende

het schooljaar een extra groep worden gestart.

Dit noemen we een instroomgroep. Vanaf

maandag 3 februari starten wij zo’n groep voor

kinderen die net vier jaar zijn geworden. De

kinderen krijgen op maandag t/m woensdag les

van Floor van Middelaar en de overige twee

dagen neemt Judith van Hese het stokje over.

Zowel Floor als Judith zijn bekend binnen onze

organisatie. Zij zijn samen met Tatiana, de

bouwcoördinator van de groepen 1 t/m 3, alles al

aan het voorbereiden. Heeft u uw zoon/dochter

nog niet aangemeld? Op onze website en naast

de deur van de directiekamer vindt u het

(voor)aanmeldformulier!

VANUIT SPORTCOMMISSIE
Door Marije van Manen

Gezocht!

 

Wij zijn voor het meisjesvoetbaltoernooi nog op

zoek naar een aantal (maximaal 4) dames om het

team te versterken. Mocht zich niemand

aanmelden, dan kan Kon-Tiki als team helaas niet

meedoen. Je kunt je aanmelden via Marije (groep

5A).
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PERSONEELSNIEUWS
Door Greet de Jong

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het ons

gelukt om twee nieuwe collega’s te benoemen.

Kimberly Koornstra neemt op maandag t/m

woensdag de taken van Floor over en zal 1,5 dag

het team ondersteunen om de werkdruk te

verlagen. Daarnaast hebben we Ellen Koele

bereid gevonden om 2,5 dag in groep 1/2c te

werken en haar overige dagen werkt zij in groep

4/5. Wij zijn erg blij met de komst van deze

dames!
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VANUIT DE MR
door Idelet Grootenhuis

Op 19 november jl. heeft de

medezeggenschapsraad weer vergaderd. Door

het vertrek van Lonneke Bakker en Wendy

Doppenberg zijn er 2 vacatures voor leerkrachten

ontstaan binnen de MR. Vanwege de vele taken

van de leerkrachten is er dit jaar gekozen voor 2

leerkrachten binnen de MR in plaats van 3 in

voorgaande jaren. Dit betekent dat de MR dit

schooljaar bestaat uit 2 leerkrachten en 3 ouders.

Het MR-reglement zal hierop worden aangepast.

Eveneens zal in het MR-reglement een oplossing

worden gevonden voor een eerlijke verdeling van

ouders en leerkrachten bij een eventuele

stemming. Wij zijn blij dat Mayke Heutink,

leerkracht groep 6a, de MR versterkt en samen

met Michel van de Beek de leerkrachten

vertegenwoordigt. 

 

Er zijn 2 onderwerpen besproken die ouders

hebben ingediend. Het eerste onderwerp betreft

het uitje van de groepen 7 en 8 naar Madurodam

en het Binnenhof in Den Haag. Het uitje wordt als

zeer leerzaam en waardevol ervaren. Het is

gebruikelijk dat Kon-Tiki voor het vervoer gebruikt

maakt van ouders die de kinderen per auto naar

Den Haag rijden. In de praktijk blijkt het lastig om

hiervoor ouders te vinden. De MR heeft aan de OR

gevraagd om een voorstel te doen om het vervoer

vanuit ouderbijdrage te bekostigen. Dit gaat

onderdeel uitmaken van het jaarplan 2020-2021

van de werkgroep ‘Uitjes IPC’. 

 

 

De andere e-mail was een reactie van een ouder

op het betrekken van de kinderen door de

leerkrachten bij PO in actie richting minister.

Vanuit het team was behoefte aan een positief

gestemde ludieke actie. Helaas werden hierdoor

kinderen onbedoeld betrokken bij een politiek

doel. De mail van de ouder was voor het team een

eyeopener. Bij navraag door de MR bleek dat er in

het team onvoldoende was besproken hoe de

actie verder vorm zou krijgen. De MR heeft

gevraagd om ervoor te waken om kinderen

inzetten voor doelen met politieke doeleinden.

 

Daarnaast is het jaarverslag van de MR 2018-2019

goedgekeurd. Deze treft u bijgaand aan.

 

Vanaf 1 februari wordt de instroomgroep 1 gestart.

De adjunct-directeur Mattanja de Maa verlaat

Kon-Tiki eind van dit jaar. Tevens heeft de MR

gevraagd naar de ontwikkelingen van het aantal

kinderen i.v.m. de formatieve begroting van het

volgend schooljaar. Het aantal leerlingen is in

2019 met 30 kinderen kleiner dan in 2018. Om

reden dat de formatie gebaseerd wordt op het

aantal kinderen van het schooljaar voorafgaand

aan het huidige schooljaar, is de formatie in

2020-2021 mogelijk met 1 groep kleiner. De kans

bestaat dus dat Kon-Tiki gaat starten met 16 i.p.v.

de huidige 17 groepen. De voortgang van de CITO

resultaten zijn aan de MR toegelicht. Het

potentieel van Kon-Tiki is goed zichtbaar

geworden. We zitten boven het landelijk

gemiddelde. Greet ziet dat het gebruik van de

hiaatplannen door de leerkrachten zijn vruchten

afwerpt. De volgende MR vergadering is

verplaatst van dinsdag 10 februari naar maandag

3 februari. 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.
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Leerling tijdens excursie
stedelijk museum Amsterdam:
"Wauw, ik zie gewoon 3 taxi's

achter elkaar rijden!". 



EXCURSIE STEDELIJK MUSEUM
Door Tijmen Bouwstra (groep 5/6)

We zijn naar het stedelijk museum geweest met de

bus. Het was een museumpleinbus. Er gingen

vorige week vrijdag 2 groepen mee groep 5/6 en

7.We gingen door de groepen ingang. We werden

rondgeleid. Patricia deelde de klas in 2 groepen,

omdat de groep anders te groot was. In het

museum was moderne kunst. Er was 1 schilderij

van Vincent van Gogh. Er waren wel 10

schilderijen van Piet Mondriaan. Hij werkte met

primaire kleuren (basiskleuren). Er was ook een

bijzondere stoel en een huis. Het huis was de

inrichting van Piet Mondriaan. Er was een super

grote roltrap en daar mochten we ook op een

kunstwerk lopen. We mochten zelf een Piet

Mondriaan maken in het groot. We moesten een

schilderij maken en daarna moesten we er ook

nog eens in liggen. En daarna mochten we onze

eigen stijl maken. De meeste deden het rommelig

dus geen rechte lijnen.

 

 
Door Estrella Bruins (groep 7)

Afgelopen vrijdag zijn wij naar het stedelijk

museum gegaan voor het thema kunst. 

Het stedelijk museum is in Amsterdam. Je kunt er

verschillende kunstwerken zien bijvoorbeeld van:

Piet Mondriaan en nog meer. Het is van binnen

ook een soort kunstwerk. We gingen als eerst de

kelder in. Dat noemen ze de badkuip, want als je

de plattegrond van het museum ziet dan lijkt het

heel erg op een badkuip en de badkuip is het

nieuwe gedeelte. Dus we gingen als eerst de

kelder in dan kom je al veel kunstwerken van: Piet

Mondriaan tegen en van meer Kunstenaars.

Daarna gingen we een workshop doen en toen

moesten we ons eigen Mondriaan kunstwerk

maken. Dat was heel leuk. Ik vind zelf museums

heel saai maar deze was wel leuk en leerzaam.

Het is echt een aanrader ook al hou je niet van

kunst…!
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TREFWOORD
Door Greet de Jong

In week 4 staat ‘gelukkig maken’ centraal in de

Bijbelverhalen. Natuurlijk wil iedereen gelukkig

worden, maar is geluk eigenlijk ‘maakbaar’? En

zelfs als geluk niet maakbaar is en de mens niet

alles in eigen hand heeft, hoe zou je dan

misschien toch kunnen bijdragen aan het ervaren

van geluk? Je eigen geluk of dat van een ander?

Of het geluk binnen de groep in school of

misschien zelfs van de wereld? 

 

Jezus wijst op het geluk dat je toevalt in het leven,

het geluk waarvoor je niets hoeft te doen en

waarover je je geen zorgen hoeft te maken. De

soms onopgemerkte, alledaagse dingen die klein

lijken en tegelijk toch zo belangrijk zijn. Hij

bemoedigt de mensen die bescheiden zijn en

eenvoudig: Jullie deugen, van jullie moet God het

hebben, met jullie kan Hij bouwen aan een

mooiere wereld.

 

In week 5 t/m 7 is ‘zorgen’ het thema. Zorg en

ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig

hebben zoals kinderen, zieken en ouderen, zit

ingebakken in onze cultuur en is zelfs verankerd in

de Rechten van de Mens. We laten mensen niet

aan hun lot over. Deze zorg kent een lange

traditie, voortkomend uit een overwegend

christelijk verleden waarin naastenliefde een

belangrijke pijler vormt voor een humane

samenleving. In dit thema ontdekken de kinderen

dat zorgen te maken heeft met het besef dat

mensen verantwoordelijkheid dragen voor elkaars

welzijn. In de Bijbelverhalen van week 5 zijn er

twee zieken: de schoonmoeder van Petrus en de

slaaf van een Romeinse commandant. Deze

Romein zorgt goed voor zijn slaaf en maakt zich

erg bezorgt om hem. Hij is ervan overtuigd dat

Jezus hem beter kan maken.

 

VANUIT GROEP 4/5
Door Elisa van Valkengoed

Project plastic soep

In groep 4/5 heeft Kimbely (stagiaire) vanaf de

herfstvakantie de leerlingen meegenomen tijdens

het project plastic soep. Zo hebben de kinderen

kennisgemaakt met ‘vreemde voorwerpen’ waar

plastic in verwerkt zit en hoe de plastic soep

verminderd zou kunnen worden. Als afsluiting

hebben de leerlingen van plastic zakken en

materialen kleding gemaakt en op een heuse

catwalk gepresenteerd aan ouders.
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