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11 en 12 februari

Studiedagen, leerlingen vrij

21 februari

Afsluiting IPC thema

24 t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie

EVEN VOORSTELLEN
Door Kimberly Koornstra

Mijn naam is Kimberly. Ik werk sinds de

kerstvakantie op Kon-Tiki als onderwijsassistent. Ik

sta voor alle groepen en u kunt mij dus door heel

de school tegenkomen. Ik geef leerlingen extra

begeleiding op het gebied van lezen en rekenen.

Ik kom uit Zeewolde en ben 22 jaar. Ik heb in 2017

de opleiding onderwijsassistent afgerond en werk

nu met veel plezier op onze school. Ik hoop u een

keertje tegen te komen in de school!

Leerling na inleveren toets: "Juf?
Ik kan niet beloven dat ik alles

goed heb."



eigenwijs                    ondernemend                    onderzoekend

STICHTING LEERGELD

Het afgelopen jaar hebben we met Leergeld

Amersfoort weer veel kinderen kunnen helpen.

Onze doelgroep is toegenomen en zolang het

nodig is, blijven we kinderen uit gezinnen in een

moeilijke financiële situatie ondersteunen. Onze

organisatie zelf groeit mee. Daarom hebben we

vanaf januari een derde coördinator in ons

team.

 

In en rondom Amersfoort steeds nieuwe

initiatieven worden opgestart om de Leergeld

kinderen te helpen. Denk bijvoorbeeld aan

KidsmArt, waarbij kinderen uit onze doelgroep hun

creatieve talenten kunnen ontwikkelen. En vanaf

december is Leergeld Amersfoort nog beter

vindbaar via Geldcheck033.nl. Ook wordt

leergeld Amersfoort regelmatig als goed doel

verbonden aan allerlei acties, zoals de

StartbaanRun en de Spel & Spul markt van de

Bergkerk.

 

De Leergeld fiets                                                   

Schoolgaande kinderen kunnen in Amersfoort

eigenlijk niet zonder een fiets. Daarom voorziet

Leergeld Amersfoort kinderen uit gezinnen in een

moeilijke financiële situatie van een gratis fiets!

Wanneer een kind in aanmerking komt en hoe dit

werkt, leest u de website:

www.leergeldamersfoort.nl.

 

Geldcheck033.nl

Op Geldcheck033.nl staat alle financiële hulp

van ongeveer vijfentwintig Amersfoortse

organisaties bij elkaar. Zo kunnen mensen met

een (tijdelijk) laag inkomen snel zien waar zij recht

op hebben en bij wie zij hulp kunnen aanvragen.

Leergeld Amersfoort is een van deze organisaties.

 

 

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) 

Stichting Leergeld werkt met andere organisaties

samen in: 

 

Sam& voor een land zonder kinderarmoede

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag

vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal dat alle

kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet

elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met

weinig geld of ken je een kind die opgroeit deze

situatie, ga dan naar:

www.samenvoorallekinderen.nl om alle

kinderen mee te laten doen.
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GASTREDACTIE 1/2C

Zoals u misschien al door de wandelgangen

heeft kunnen zien, zijn de kleutergroepen

ook druk bezig met het thema kunst. Zo

hangt er een replica van de kunstenaar

Wassily Kandinsky aan de muur. Zijn er

Mondriaantjes bezig geweest met de

kleuren rood, geel, blauw en zwarte lijnen.

En worden er fleurige zonnebloemen van

Van Gogh gemaakt. Er wordt dus flink

creatief geschilderd, gebeeldhouwd,

gebouwd, geknipt en geplakt. Maar

natuurlijk leren de kinderen ook nieuwe

woorden en klanken, spullen te sorteren

(van groot naar klein, dik naar dun, vol naar

leeg), spelen ze in de museumwinkel en in

het restaurant, ze leren patronen te

spiegelen en ontdekken nieuwe kleuren door

2 kleuren te mengen! Dus komt uw dochter

of zoon thuis met verf op het oor, handen

of kleding dan weet u dat hij of zij een

kunstenaar in spe is.

eigenwijs                    ondernemend                    onderzoekend
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door Renate Sittrop

KUNSTENAARS IN SPÉ


