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Het is niet altijd gemakkelijk.
Het gaat soms niet in een keer

goed.
 

Veel belangrijker dan dat is dat jij
doorzet en dat je doet. 

 
Het is niet altijd gemakkelijk. 

Het gaat niet altijd vol voorspoed.
 

Maar weet, ik ben heel trots op
jouw kracht, jouw goede moed.

VOORWOORD
Door het team van Kon-Tiki

Beste ouders en kinderen,

 

Afgelopen zondag is het besluit genomen om de

scholen vanaf maandag 16 maart te sluiten. Dit

besluit levert een bijzondere en nieuwe situatie

op. Hier heeft niemand een kant en klaar

draaiboek voor klaarliggen.  

 

Wat was het stil op school maandag. De

afgelopen week is er met man en macht door ons

team gewerkt om onderwijs op afstand te

realiseren. Wat zijn we trots op alle leerkrachten

die zich zo enorm inzetten in deze onwerkelijke

situatie. We beseffen dat het thuisonderwijs ook

veel vraagt van ouders en kinderen, maar we

hopen dat de kinderen toch door kunnen leren en

zich kunnen ontwikkelen in de periode dat ze

verplicht thuis zitten. 

 

Deze nieuwe situatie vraagt om verdere verfijning

en afstemming, maar de wil is er vanuit het team

om de schouders eronder te zetten en iedereen

draagt zijn steentje bij. 

 

Vanaf volgende week willen we een verhaal uit

Trefwoord of een verhaal van de verhalenverteller

toevoegen aan de Flessenpost. We missen alle

kinderen enorm en we willen iederen heel veel

sterkte wensen de komende periode.

 

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord

Aangepaste ondersteuning leerlingen

Koningsspelen afgelast

Oudertevredenheidspeiling

Kon-Tiki werkt thuis
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eigenwijs                    ondernemend                    onderzoekend

AANGEPASTE ONDERSTEUNING
LEERLINGEN BASISONDERWIJS

Door GGD Utrecht

Dat betekent dat wij de komende tijd de

school van uw kind(eren) niet kunnen bezoeken.

De eventuele afspraken die met uw kind

gepland staan gaan dan ook niet door. 

 Wij vragen uw begrip hiervoor. 

De wereld is in de ban van het Coronavirus. De

sluiting van de school van uw kinderen is hier

een direct gevolg van.  Het zal u uit de media

niet ontgaan zijn dat de GGD-en een hele

belangrijke rol spelen bij de bestrijding

hiervan. Dit geldt zeker ook voor de GGD regio

Utrecht, aangezien onze provincie een groot

aantal besmettingen kent. Hierdoor gaan wij

onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

extra inzetten ten behoeve van de bestrijding

van Corona.

 

Wat betekent dit voor u als ouder? 

 

U kunt op ons blijven rekenen 

Weet dat u te allen tijden contact met ons kunt

blijven opnemen, als u of uw kind dringende

vragen hebben over veilig en gezond opgroeien

resp. opvoeden. Dat geldt ook voor de school.

Daartoe houden wij enkele jeugdartsen en -

verpleegkundigen binnen kantooruren

beschikbaar. 

 

U kunt ons bereiken via 033 - 4600046 of mailen

met: Jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

Kijkt u echter vooral ook op onze website

www.ggdru.nl/mijn-kind. Daar vindt u ook

de mogelijkheid om te chatten.  

Voor jongeren is jouwGGD.nl bereikbaar voor

informatie en chatten.

KONINGSSPELEN AFGELAST
Door Ellemieke Horsten

Van de landelijke organisatie van de

Koningsspelen ontvingen wij het volgende

bericht:  Vanwege de recente ontwikkelingen

rondom het COVID-19 virus gaan de

Koningsspelen dit jaar niet door. Vanuit de

landelijke organisatie vinden wij het niet

verantwoord of gepast om het sportieve

Oranjefeest te organiseren. 

 

Wij van Kon-Tiki gaan mee in dit besluit. Hoewel

we het erg jammer vinden, lijkt het ons in deze

situatie de juiste keuze. Vrijdag 24 april zal tot

dusver een ‘normale’ schooldag zijn. Wij hopen op

uw begrip en we willen de ouders die zich hebben

ingeschreven als hulpouder bedanken voor hun

enthousiasme en de goede intenties.
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OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
Door Greet de Jong

Heeft u de oudertevredenheidspeiling al voor ons

ingevuld? Het kan nog tot 24 maart! U helpt ons

enorm door de vragen te beantwoorden.



KON-TIKI WERKT THUIS 

Elke dag wordt er na de lunch
een uur gesport. Verder

zorgen we tijdens het werken
wel voor 1,5 m afstand.

Luuk (4A) & Chris (6B)
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De leerlingen van groep 4 hebben als opdracht gekregen om een schip te maken. Ze
mogen zelf bedenken welke materialen ze gebruiken. Vorige week is het verhaal

over Michiel de Ruyter verteld. 

I P C  -  G R O E P  4



BIRTHDAY
Happy

KON-TIKI WERKT THUIS 
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door Elisa de Roos (groep 7)
Door een filmpje van een Chinese meneer, die vertelde over het

nut van mondkapjes, kregen we het idee om zelf ook

mondkapjes te maken. Ook hoorden we van een vriendin van

mama uit Tsjechië dat het dragen van mondkapjes verplicht

werd en zij had een mooi patroon voor het maken van de

kapjes. 

 

Dat patroon hebben wij van haar gekregen en hebben toen

besloten om ook mondkapjes te maken. Maar het moesten geen

saaie mondkapjes zijn! Dus hebben we een bak gepakt en een

bezoekje gebracht aan de Action om wat leuke stofjes te

vinden. Ze zijn super makkelijk te maken en heel goed gelukt!

 

De kapjes bestaan uit 5 lagen! De eerste laag is wat je ziet. De

mooie stofjes. Vervolgens komen er 3 lagen keukenpapier. Om

te zorgen dat het keukenpapier goed blijft zitten komt er aan

de binnenkant ook nog en laagje stof. Vervolgens maak je het

elastiek of een touwtje eraan vast, zodat hij op je hoofd blijft

zitten.


