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Geachte ouder(s),
Welkom in het nieuwe schooljaar 2018-2019!
Goed iedereen weer te zien en enthousiaste en
ontspannen vakantie-verhalen te horen. Het team is er ook klaar
voor. Wij hebben vorige week al gewerkt en het nieuwe jaar
voorbereid. We hopen er samen met u en de kinderen weer een mooi
en leerzaam jaar van te maken!
In de nieuwsbrief vindt u veel belangrijke startinformatie. En op de
kalender zijn al veel momenten gepland om u als ouder bij de school
en het onderwijs te betrekken. Heel fijn als u deze tijden vast in uw
agenda reserveert, bv: koffiemoment met directie om schoolzaken te
Een goede start
bespreken, start- en voortgangsgesprekken, uitleg over extra taalles
kleuters, uitleg over (thuis-) gebruik van Onderbouwd voor kleuters, tips om ook uw
opgroeiende kind enthousiast voor het lezen te houden en meer. Zo kunnen we samen met
u en uw kind optrekken in het schooljaar en samen voor optimale ontwikkeling zorgen.
Vrijdag 14 sept. tussen 8:20 en 8:55 uur zijn alle ouders welkom om mee de klas
in te komen, een kop koffie te drinken, de andere ouders en kinderen te zien, de
werkboekjes voor het komende jaar te bekijken en zo een goed beeld te krijgen van de klas
van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Inlog op onze website
Alle nieuwe informatie voor dit schooljaar is, voor zover al
bekend, op onze website en de kalender gezet. Goed
www.kindercampusking.nl dus weer even door te lezen. Hier
vindt u ook de vrije dagen, noteer deze vast voor u zelf
zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Zo is
19 april, goede vrijdag, bijvoorbeeld wel een schooldag voor
de groepen 3 t/m 8, hierdoor konden wij dit jaar twee weken meivakantie inplannen.
Veel belangrijke informatie en oefenmateriaal voor uw kind staat achter de inlog van onze
website. Heeft u nog geen inlog? Vraag dat aan via de website op naam van uw jongste
kind bij ons op school. Dan kunnen wij controleren of u toegang mag krijgen.

AVG privacyregelgeving
Zoals bekend is de privacyregelgeving afgelopen jaar aangescherpt. Dit
betekent ook voor school soms een andere werkwijze. Deze week ontvangt u
b.v. van ons een brief waar we u precies vragen waar we naam en foto van
uw kind wel/niet kunnen delen. Deze brief ontvangen wij graag ingevuld en
ondertekend retour.

Startgesprekken
In de twee volgende weken, 10 t/m 21 september, hopen wij alle
ouders met uw kind ’s middags na schooltijd op gesprek te ontvangen
bij de groepsleerkracht. U ontvangt hier vandaag via ouderportaal een
uitnodiging voor. U kunt dan uitvinken welke middagen u niet kunt
komen. We vinden het heel belangrijk aan de start alle ouders en
kinderen al even persoonlijk gesproken te hebben.
Let op! Deze uitnodiging wordt alleen gemaild naar die ouder, die in onze
leerlingadministratie als ouder/verzorger 1 bekend is. Alleen deze ouder kan een gesprek plannen via
het Ouderportaal, de gespreksplanning is voor de andere ouder/verzorger in het Ouderportaal niet
zichtbaar. Wij gaan ervan uit, dat u de datum van het gesprek met de andere ouder van uw kind
overlegd.

Dit is vanuit ParnasSys zo geregeld en kunnen wij niet aanpassen.
Plannen van gesprekken kan uitsluitend via ouderportaal en t/m a.s. woensdag
12:00 uur.
Daarna wordt het rooster gemaakt en kunt u niet meer inschrijven.

Personeel KCK 2018 - 2019
Dit jaar zijn er geen nieuwe gezichten binnen het team.
Iedereen is al bekend. Wel zijn er wijziging in functie
Antoinette de Jong is gestart als adjunct-directeur. Op de
woensdag is zij het aanspreekpunt als directie. Ook op dinsdag
en donderdag is zij als adjunct-directeur aanwezig. Op vrijdag staat zij als leerkracht voor
groep 7A.
Hester Barendregt, dit jaar gestart in groep 3A en wellicht vanochtend door u gespot, is
zwanger! Half januari verwacht zij haar eerste kindje. We wensen haar een voorspoedige
zwangerschap toe en zullen t.z.t. de invulling van haar verlof met de ouders van de groep
communiceren.
Extra inzet van personeel, dit schooljaar ontvangen de scholen extra gelden om de
werkdruk te verlagen. In samenspraak met het team worden op de Kindercampus King deze
gelden vooral ingezet op extra personele ondersteuning.
Meester Paul, onze gymleraar, werkt dit jaar op dinsdag, woensdag en donderdag en
verzorgt zo alle gymlessen voor de groepen 3 t/m 8
Meester Willem, onze conciërge, is dit jaar ook de woensdagochtend op school ter
ondersteuning en werkt nu dus alle uren in de week dat de kinderen er ook zijn.
Juf Barbara, onze administratrice, werkt dit jaar naast de maandag en woensdag ook op de
dinsdagochtend. U kunt bij haar terecht over inlogvragen en Ouderportaal.
Juf Debby, pedagogisch medewerker bij onze opvang en als onderwijsassistent werkzaam in
de school, is dit jaar 20 uur ingeroosterd op de ma/di/do/vr vanaf 8:30 uur om te
ondersteunen in de groepen. Soms zal zij ook voor de groep staan zodat de leerkracht kindspecifiek aan het werk kan.
En naast ons vaste team zijn we als school ook hard aan het werk om voor de toekomst
goed personeel op te leiden. U zult dan ook veel stagiaires in de school tegenkomen. Nu aan
de start:
Annemijn Post bij groep 5A op de dinsdag,
vanaf eind september een stagiair bij groep 7B op de dinsdag,
op de di/woe/do loopt Monika Faijaars nog LIO in groep 1/2C.
Naast deze PABO-studenten hebben wij komend jaar ook studenten van de opleiding tot
onderwijsassistent die het hele jaar stage lopen op de di/do. Lois Arendse in groep 4A en
Laura Ezink in groep 7A.

Plannen 2018 - 2019
Binnenkort geven wij u een overzicht van onze ontwikkelplannen voor
komend jaar en een evaluatie van het afgelopen jaar.
Nu vast het punt gewenst gedrag, dit m.n. ook tijdens TSO-tijd.
Zowel uit de vragenlijsten, leerlinggesprekken als de audit kwam dit
punt naar boven. Kinderen ervaren en vertonen soms ander, minder
respectvol gedrag tijdens TSO tijd en daar hebben de kinderen zelf ook
last van. We hebben nu heel duidelijke afspraken en het is voor de
kinderen duidelijk dat tijdens TSO tijd dezelfde afspraken en gewenst
gedrag gelden als de rest van de schooldag.
Dit geldt ook b.v. voor balspelen. De school verzorgt verder de juiste
ballen en het afgesproken aantal onder schooltijd.
Afspraak: kinderen nemen geen ballen meer van thuis mee voor onder
schooltijd!

Kinderen ophalen
De groepen 1, 2 en 3 komen altijd om 14:30 uur met de juf naar buiten. De
groepen 4, 5, 6, 7 en 8 komen zelf naar buiten of gaan zelf binnendoor naar de
opvang.

Schoolmelk
Op de eerste dagen na een vakantie is de schoolmelk nog niet bezorgd, a.s.
donderdag is er weer schoolmelk. Wilt u schoolmelk voor uw kind bestellen?
Dat kan via de schoolmelkwebsite.

Recycle - duurzaamheid
We laten kinderen graag kennismaken met het belang van duurzaamheid,
hergebruik en duurzaam omgaan met onze omgeving.
We blijven dan ook meedoen aan de actie:
plastic doppen: deze zamelen we in voor een goed doel, het KNGF
Geleidehonden.
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleidehonden.
Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in. Je steunt
niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu.
Inmiddels hebben alle doppen samen al duizenden euro’s opgeleverd.
We verzamelen op school ook het PDM plastic etc. gescheiden naast de papierbak. De
grijze tonnen zijn dan ook uitsluitend nog voor PDM-afval. Nieuwe routine, maar heel goed
als kinderen dat al meteen meekrijgen. Fijn als u dit ook ondersteunt.Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerkpen
Van het vorige schooljaar hebben we nog het één en ander gevonden.
De gevonden voorwerpen liggen nu bij de deur. Neem mee wat van u
is. Wat er vrijdag nog ligt, doneren wij aan de kledingcontainer.

Gezond trakteren
Even een reminder: Graag doen wij een beroep op de ouders om de
traktatie gezond en klein te houden! Ook geen cadeautjes erbij! Suggesties
voor verantwoorde traktaties kunt u hier vinden.

Ook ons team is graag gezond! Als u voor de verjaardag gezonde traktaties maakt voor de
kinderen, doet het team graag gezond mee.

Nederlandse les voor ouders
Ook dit jaar subsidieert de gemeente Nederlandse les voor ouders bij ons op
school. Dit is met name gericht op school en hoe ouders kunnen zorgen op de
hoogte te zijn, wat hun kinderen leren en doen op school en hoe zij een
gesprek met de leerkracht kunnen voeren. Vorig jaar was dit een groot succes
en ook nieuwe ouders kunnen zich weer aanmelden.
Wilt u hierover meer informatie? Kom dan volgende week maandag 17-09 om
8:30 uur naar de aula. De docent Esther Windhorst, estherwindhorst@gmail.com, tel: 0640428303 is daar dan aanwezig om uitleg te geven.
Hierbij ook meteen een oproep: deze lessen zijn op maandagmorgen om 8:30 uur. Praktijk
heeft geleerd dat er dan voor een aantal jongere broertjes en zusjes opvang gewenst is. Is
er een ouder op school die daarin kan helpen?

Martin Luther Kingschool

50 jaar !

In oktober bestaat de school 50 jaar! We gaan dat op 15 oktober met de
kinderen vieren en op 12 oktober is er in de avond een reünie voor oud
leerlingen van 18 jaar en ouder en oud collega’s. Kent u oud-leerlingen?
Laat hen vooral weten dat zij zich op onze home pagina van de website
kunnen aanmelden voor de reünie.

Contactpersonen
Waar veel mensen samenwerken, ontstaan wel eens problemen. Op school is
de leerkracht van het kind dan het eerste aanspreekpunt, daarna de directie.
Maar soms is dat niet voldoende en is het je niet duidelijk hoe het verder
moet.
Kindercampus King heeft twee interne contactpersonen aangesteld die als
onafhankelijke opvang-, steun- en informatiepunt voor klachten dienen.
Zowel kinderen, ouders als docenten kunnen met hen contact opnemen. Zij
lossen de kwestie niet op, maar helpen je wel de juiste persoon daarvoor te
vinden.
Contactpersonen zijn Jacqueline van Leeuwen (intern begeleider en
leerkracht groep 6, J.vanLeeuwen@KindercampusKing.nl) en Gabriëlle Klaver
(ouder van Nienke Schutte (5A) en Teun Schutte (1/2A),
GabbyKlaver@yahoo.com). Zie verder
http://www.kindercampusking.nl/school/schoolgids/praktische-informatie/.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Handhaving
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van
de gemeente Amstelveen-Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties rondom de
scholen plaatsvinden.
Van maandag 3 september tot en met vrijdag 14 september2018 start team HOR in
samenwerking met de betreffende wijkagent van de politie een actie waarbij gelet wordt op
verkeershinder.
Wij zullen, indien noodzakelijk, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de volgende
parkeersituaties waarop wordt gelet:







Dubbel parkeren;
Parkeren in stopverbod;
Parkeren op het trottoir;
Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
Rijden tegen de verplichte rijrichting in.

Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: team
HOR van de gemeente Amstelveen-Aalsmeer op telefoonnummer: 020-5404911

