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A G E N D A

VOORWOORD
Door Greet de Jong

Wij hopen dat u samen met uw kind(eren) ondanks

alle maatregelen toch een beetje vakantiegevoel

heeft gehad. De leerkrachten zijn goed uitgerust

afgelopen woensdag aan het werk gegaan om alles

goed voor te bereiden. Aanstaande maandag, 11 mei,

gaan de schooldeuren weer open en verwelkomen

we de kinderen in delen. Wij verheugen ons erop alle

kinderen weer te ontmoeten! Eerder informeerden

wij u hoe we op Kon-Tiki het onderwijs vormgegeven

gaan geven. Nog even alles op een rijtje! (met een

kleine aanvulling over verjaardagen)
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NAAR SCHOOL VANAF 11 MEI
Door Greet de Jong

Groepsindeling

Vanaf 11 mei gaan de kinderen in halve groepen

naar school. Op maandag en donderdag of

dinsdag en vrijdag. We hebben ervoor gekozen de

groepen door de helft te delen op alfabetische

volgorde. In de meeste gevallen betekent dit dat

broertjes en zusjes op dezelfde dagen naar school

zullen gaan. Voor de combinatieklassen maken

we een uitzondering. Zij zullen met hun jaargroep

op dezelfde dag naar school gaan, zodat we

onderwijsinhoudelijk hen beter kunnen aansturen.  

 

De precieze indeling heeft u voor de meivakantie

van de leerkracht van uw kind ontvangen.

 

Onderwijsinhoudelijk

De dagen dat de kinderen op school zijn zullen we

gebruiken voor het sociaal-emotionele aspect.

Daarnaast gebruiken we deze periode om vast te

stellen welke vaardigheden goed ontwikkeld zijn

in de periode van thuiswerken en welke

vaardigheden nog onvoldoende beheerst worden.

Hier passen we ons onderwijsaanbod voor deze

laatste periode op aan. Thuis werken de kinderen

zelfstandig met een weektaak. Wanneer de

kinderen vragen hebben over het werk dan kunnen

zij die stellen op de dagen dat ze op school

aanwezig zijn. De geleende Chromebooks blijven

voor deze periode nog thuis en zijn niet op school

nodig. De boeken en schriften van school moeten

wel meegenomen worden, zodat daar op school

ook uit gewerkt kan worden.

Praktische zaken: halen en brengen

We vragen de kinderen om zoveel mogelijk lopend

of fietsend en waar mogelijk zelfstandig naar

school te komen. Ouders nemen afscheid van hun

kind bij de grens van het schoolplein. De kinderen

van groep 1 t/m 3 worden op het schoolplein

opgevangen op de plaats waar zij normaal

gesproken ook opgehaald kunnen worden (zie

plattegrond). Groep 4 t/m 8 loopt zelf naar

binnen. We gebruiken hiervoor alleen de

hoofdingangen (zie plattegrond hierboven), de

andere ingangen worden door Atlantis gebruikt.

De kinderen worden tussen 8.15 en 8.20 uur op

school verwacht, daarna is het schoolplein

beschikbaar voor Atlantis. Bij het uitgaan van de

school gaat groep 4 t/m 8 weer zelfstandig naar

buiten. Groep 1 t/m 3 gaat om 13.50 uur uit

(woensdag 11.50 uur). De ouders van deze

kinderen kunnen hen opwachten bij de grens van

het schoolplein. de leerkracht maakt oogcontact

met u en zal dan uw kind naar u toe laten lopen.

Op de plattegrond ziet u aan welke kant van het

schoolplein u uw kind kunt opwachten.
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VERJAARDAGEN EN TRAKTATIES
Is uw kind jarig (geweest) dan mag hij of zij in de

eigen groep trakteren. Wij vragen u om niet

zelfgebakken of zelfgemaakte, maar juist

gekochte en verpakte traktaties te laten trakteren.

Een traktatie hoeft niet altijd eetbaar te zijn. U

kunt ook denken aan een leuk potlood of

gummetje. Helaas kunnen de kinderen niet meer

de klassen rond om andere juffen en meesters te

trakteren. Hiervoor hoeft u dus geen traktatie mee

te geven. Mocht u toch graag iets willen

meegeven voor de andere leerkrachten, dan zal

de eigen leerkracht de traktatie in de teamkamer

neerzetten.

EVALUEREN
In deze periode doen we alles voor het eerst.

Nooit eerder hebben we onderwijs op afstand

gegeven, dus ook een herstart is nieuw voor

iedereen. We doen ons uiterste best om overal

aan te denken en meteen alles goed te doen.

Ongetwijfeld kunnen dingen anders en beter.

Daarom evalueren wij regelmatig de ingezette

acties en organisatie en verbeteren daar waar

nodig en mogelijk.

OUDERS MET EEN VITAAL BEROEP
Mocht u, naast de dagen dat uw kind naar school

kan gaan, nog meer opvang nodig hebben en

werkt u in een vitaal beroep? Wilt u dan wekelijks

blijven doorgeven voor welke dagen u opvang

nodig heeft? We hebben deze informatie uiterlijk

op donderdag voorafgaand aan de nieuwe week

nodig. Mailt u naar kontiki@pcboamersfoort.nl.

HYGIËNE
Iedere dag wordt er extra schoongemaakt. De

toiletten worden  tussen 11.00-12.00 uur een keer

extra gereinigd en na schooltijd worden alle

tafels, krukken, handvatten en deurstangen

gereinigd. Er is voldoende handzeep aanwezig

zodat kinderen en leerkrachten regelmatig hun

handen goed kunnen wassen. Bij de entrees staat

desinfecterende handgel en handschoenen voor

bezoekers.
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GYM
Vanaf 11 mei willen we de kinderen ook graag

bewegingsonderwijs blijven bieden. Door de inzet

van de vakleerkrachten zullen de gymlessen

op  maandag  en  vrijdag  plaatsvinden. Gaat uw

zoon/dochter op één van deze dagen naar

school? Dan moeten ze hun gymkleding

meenemen! 

 

De SRO (partner bewegingsonderwijs) heeft

contact gehad met de KVLO en de gemeente en

in dit overleg is besloten dat de kinderen

(vooralsnog)  niet  in de gymzaal mogen gymmen.

Het is dus belangrijk dat ze passende sportkleding

(aangepast aan het weer) meenemen!
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KONINGSSPELEN
@ H O M E

T E S S  (1/2B )  &  M A X  (4A )  

Na een  geze l l ig e e n oranje  a ft r a p  me t

de k las  ko nden de Konings sp ele n

@home beg innen me t e en hee r l i jk

zonnetje  erb i j .

 

Sarah
(4B)

Ranaseher(1/2a)

 

Jayley (4A)




