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VOORWOORD
Door Greet de Jong

Schooljaar 2019-2020 was in vele opzichten een

uniek, bijzonder en leerzaam jaar! De eerste helft

van het schooljaar stond in het teken van het

inspectiebezoek in december. Wat waren (en

zijn!) we trots op het behaalde resultaat. Het

harde werken werd beloond met een voldoende

beoordeling en een goed voor

kwaliteitszorg.                                                         

   

We waren nog aan het nagenieten van dit succes

toen het Corona-virus uitbrak. Een turbulente tijd

brak aan. Voortdurend moesten we nadenken

over het onderwijs aan uw kind. Samen met u kon

het onderwijs doorgaan. Wij zijn u dankbaar voor

uw inzet en geduld. Gelukkig mochten we de

laatste weken van het schooljaar ‘gewoon’

afsluiten. Heerlijk om alle kinderen weer op school

te hebben. En wat fantastisch voor groep 8 dat zij

de musical konden opvoeren en zelfs mét

publiek.     Hoe de wereld er na de zomervakantie

uit zal zien, weet niemand. Wel is duidelijk dat

volwassenen ook dan nog steeds 1,5 meter

afstand moeten bewaren. Wat dit voor het

ophalen en brengen van uw kind(eren) betekent,

leest u verderop in de Flessenpost.                         

                                                                                

De zomervakantie zal voor velen een andere

vakantie worden dan de andere jaren. Hopelijk

wordt het genieten er niet minder om. Wij wensen

u een heerlijke zomervakantie en zien iedereen

graag maandag 31 augustus weer gezond terug

op school. Vanmiddag gaan de schooldeuren voor

een paar weken op slot. Alle medewerkers van

Kon-Tiki gaan uitrusten en genieten van een

welverdiende vakantie! Ik bedank mijn

leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers,

administratief medewerkster en conciërges voor

het fantastische jaar.
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Leerling uit groep 3: "Ik vind
schrijven en lijn 3 echt het leukste

werk OOIT!"
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BRENGEN & HALEN
Door Greet de Jong

Halen en brengen in het nieuwe schooljaar.

Na de zomervakantie blijft de situatie grotendeels

zoals hij deze laatste weken is geweest. Dit

betekent dat de kinderen van de groepen 1 t/m 3

buiten door de leerkracht worden opgewacht. De

leerkrachten staan   8.15 uur buiten klaar om de

kinderen vanaf 8.20 uur mee naar binnen te

nemen. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan

zelfstandig naar binnen. Voor hen gaat de deur

van 8.15 uur tot 8.25 uur open. Om 8.25 uur moet

het plein leeg zijn voor de ouders en kinderen van

Partou. 

Om de rust, het overzicht en de 1,5 meter afstand

te kunnen waarborgen, willen we het plein graag

behouden voor de kinderen en leerkrachten, dus

aan u het verzoek om buiten het plein te blijven.

De laatste meters naar de leerkracht legt uw kind

dus zelfstandig af. Om drukte in het Bronpark te

voorkomen, vragen wij u om niet te wachten tot

alle kinderen binnen zijn, maar z.s.m. het park te

verlaten. Het is het meest praktisch als uw kind de

fiets parkeert aan de kant van het park. De

andere kant van het gebouw gebruikt Atlantis. Wij

vragen uw medewerking voor ieders veiligheid.

Alvast hartelijk dank daarvoor.

Wordt uw zoon of dochter vier jaar en gaat hij of

zij voor het eerst naar school? Neemt u dan even

telefonisch contact op met de leerkracht voor een

afspraak over het eerste brengmoment. Alle

groepen gaan na zomervakantie om 14.00 uur

uit. De ophaalplek blijft gelijk; aan de zijde van

het Bronpark. Wilt u ook nu buiten het plein

wachten? Ook als het regent…

ROOKVRIJE SCHOOL 

Met ingang van 1 augustus a.s. moeten alle

schoolterreinen van PO tot universiteit rookvrij zijn. 

Zien roken doet roken en het schoolterrein moet

niet de plek zijn waar kinderen leren roken. In

2040 willen we een rookvrije generatie. Samen

met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en

de Alliantie Nederland Rookvrij werken we hier

naar toe.

 

Misschien hoort uw school al bij de koplopers en is

uw terrein allang rookvrij. Dat is geweldig. Maar

het kan ook zijn dat deze belangrijke stap nog

moet worden gezet. Daar willen wij graag bij

helpen. De komende maanden bieden wij u zoveel

mogelijk inspiratie om ook de stap te maken naar

het rookvrije schoolterrein. We delen goede

voorbeelden en bieden hulp voor iedereen die

deze kans direct wil aangrijpen om te stoppen

met roken.
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GEZOCHT
Door Marije van Manen

Spullen voor de nieuwe leeshoek.

Volgend jaar willen we een nieuwe leeshoek

maken. Een leeshoek waar kinderen enthousiast

en geprikkeld worden om te lezen. En wat is nou

leuker om een boek te lezen in een heerlijke

zitzak, een luie stoel of op kussens op een kleed?!

Daarvoor zijn we op zoek naar zitzakken, een

leuke leesstoel, kussens en kleden. Wie o wie kan

ons daar mee verblijden? Graag een berichtje

naar m.vanmanen@pcboamersfoort.nl 

Bedankt alvast!
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Eva heeft zich altijd voorgenomen dat vanaf het

moment dat haar dochter naar school gaat, zij zich

als ouder actief wil inzetten op school. Zij gunt

ieder kind een positieve en veilige schoolomgeving.

Vanuit de MR wil zij een bijdrage leveren als

verbinder. Door haar werk bij de reclassering

beschikt zij over goede gespreksvaardigheden en

kan zij zich inleven in diverse standpunten. 

Patricia werkt 4 jaar op Kon-Tiki. Sinds één jaar

vertegenwoordigt zij Kon-Tiki in de GMR.  De GMR

praat mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus

om onderwerpen die van belang zijn voor alle of

een meerderheid van de scholen van PCBO. Vanuit

de GMR maakt Patricia onderdeel uit van de

werkgroep 'Zorg voor het personeel'. Op deze

manier draagt zij bij aan een mooie ontwikkeling op

Kon-Tiki.  

Eva is de enige kandidaat die heeft gereageerd op

de vacature voor een ouder in de MR die onlangs in

de flessenpost is geplaatst. Hierdoor is Eva direct of

automatisch  lid van de MR geworden. Ditzelfde

geldt voor Patricia vanuit de

personeelsgeleding.  Wij zijn blij met de nieuwe

leden van de MR!

BABYNIEUWS
Door David Bras

Wij zijn verheugd u te vertellen dat onze collega,

Cynthia, vrijdag 26 juni is bevallen van een

prachtige zoon: Stef. Moeder en zoon maken het

goed. 
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NIEUWE MR-LEDEN
Door Idelet Grootenhuis

De MR is verrijkt met 2 nieuwe leden. Eva Scherer,

moeder van Louise uit groep 1, gaat de MR

versterken vanuit de oudergeleding in het nieuwe

schooljaar. Patricia Blom, leerkracht groep 5/6,

gaat de MR versterken vanuit de

personeelsgeleding.
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