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Geachte ouder(s),
De eerste twee schoolweken zijn gepasseerd en er wordt al hard gewerkt.
De afspraken in de groepen zijn gemaakt, startgesprekken tussen leerkracht,
ouder en kind worden gevoerd. Ook onze externe collega’s zijn weer in de school te vinden.
Donderdagochtend is de jeugdhulpverlener, John Overmeer, te vinden op de 1e etage.
Maandagochtend is Esther Windhorst, de docent Nederlandse les voor ouders, te vinden in
de 1e BSO ruimte op de BG.
We maken er graag samen met u en de kinderen een
mooi jaar van waarin iedereen zich weer verder kan
ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Veiligheid
We vinden het heel belangrijk dat de school een veilige plek is. Veilig in
sociaal-emotionele zin, daarom besteden we veel aandacht aan het je
prettig voelen in de groep en aangeven aan elkaar wat je niet prettig
vindt. Ook deze week, de nationale week tegen het pesten, wordt
daar in elke groep met elkaar aan gewerkt.
En ook fysiek een veilige plek. Daarom hebben wij afgelopen week een
ontruimingsoefening gehouden zodat elk kind aan het begin van het schooljaar weet hoe
vanuit het nieuwe lokaal wordt ontruimd en welke vluchtroutes worden gebruikt, mocht dit
ooit echt nodig zijn. Deze week volgen op woensdagmiddag en –avond onze 7 EHBO’ers en
BHV’ers de jaarlijkse training op locatie.
Een onderdeel van het veilige gebouw is ook dat gangen vrije doorgangen blijven. Stepjes
etc. mogen dan ook niet in de school geparkeerd worden. Als uw kind op de fiets of step
naar school komt, dan graag parkeren en op slot doen in de fietsenstalling.

Schoolfotograaf
Volgende week maandag 24 september is de
schoolfotograaf op school om groepsfoto’s te maken en een
portret van elk kind. Dit jaar zullen wij werken met de
Amstelveense fotograaf DEKO. Vorige jaar waren wij
overgestapt naar de fotograaf waar KinderRijk al mee werkte zodat de hele Kindercampus
King door dezelfde fotograaf gefotografeerd kon worden. KinderRijk stopt met de “opvangfoto’s” maken. Wegens matige tevredenheid hebben wij gezocht naar een andere fotograaf.
We horen graag uw ervaring na afloop.
Wilt u dat broertjes/zusjes ook samen op de foto gaan? Dat kan voor of na schooltijd of als
alle kinderen hier op school zitten onder schooltijd. U heeft een mail ontvangen met de
mogelijkheid u hiervoor via het Ouderportaal in te schrijven.

AVG privacyregelgeving




Het formulier waarop u precies kunt aangeven waar u wel/niet toestemming
voor geeft, komt eraan. Dat ligt nu bij de AVG functionaris van AmstelWijs.
Twee vragen kunnen niet langer wachten. Als u hier niet mee akkoord bent
dan graag per ommegaande mailen naar school@kindercampusking.nl of
aangeven bij de leerkracht:
mijn kind staat op de groepsfoto en de groepsfoto komt, achter de inlog, op de
website bij de groep
Door ParnasSys is besloten de mailadressen in ouderportaal niet meer zichtbaar
te maken voor de rest van de groep, helaas. De klassenouder wil heel graag alle
ouders kunnen bereiken. Wij zullen digitaal de mailadressen van de groep aan
betreffende klassenouder verstrekken.

Onderbouwd – kleuterouders a.s. woensdag 8:30 uur in de aula
Deze woensdagochtend, meteen na het wegbrengen van uw kind, worden de
kleuterouders in de aula verwacht. Juf Ria zal u dan uitleg geven over de werkwijze
van Onderbouwd bij de kleuters en u laten zien hoe u thuis kunt inloggen op
oefenmateriaal en ook op het overzicht van de ontwikkeling van uw kind.

Martin Luther Kingschool

50 jaar !

In oktober is het zover, dan is het 50 jaar geleden dat de Martin Luther Kingschool van start
is gegaan! Op vrijdag 12 oktober is er een reünie voor oudleerlingen t/m geboortejaar 2000
en op maandag 15 oktober is er een feestdag voor de kinderen, aan het einde van de
schooldag hopen we dat alle ouders ook naar school kunnen komen om de voorstelling van
de kinderen te zien en samen taart te eten en te proosten op de school!
We willen de kinderen die dat leuk vinden (en waar nodig met hulp van ouders) vragen om
een taart voor de jarige school te bakken! Verdere informatie hierover volgt.

Inzet onderwijsassistenten
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, hebben wij dit jaar de
mogelijkheid meer onderwijsassistenten in te zetten. De bekende inzet
van de afgelopen jaren in de kleutergroepen – juf Colette, juf Maria
veelal met kleine groepjes of individueel met kinderen met extra
onderwijsbehoeften en juf Joni voor de leesoefeningen met dyslectische
kinderen en motorische oefeningen met kleuters. Daarnaast is juf Debby
nu ook 20 uur per week in de school aan het werk. Per periode kijken wij waar de behoefte
ligt. Tot de herfst komt u juf Debby veelal ’s ochtends in de middenbouwgroepen, 3, 4 en 5,
tegen. Zij ondersteunt tijdens de instructie, bevordert de betrokkenheid van de kinderen en
oefent met het automatiseren. Ook in de Bovenbouw begeleidt zij kinderen met een eigen
leerlijn. Voor de herfst evalueren wij de inzet en bepalen de inzet voor het volgende blok.
Heeft u hier vragen over? Of over andere zaken, lees hieronder!

Koffie ouders & directie

11 oktober

Op 11 oktober, direct om 8:30 uur, ontvangt de directie u graag met
koffie in de aula. Een paar keer per jaar organiseren wij zo’n
moment (zie kalender). Dat kan rond een door ouders aangevraagd
onderwerp zijn of een onderwerp waar school graag uw input bij
krijgt.
Deze eerste ochtend zullen wij de plannen van school voor dit
schooljaar met u bespreken, de nieuwe adjunct voorstellen en inventariseren over welke
onderwerpen u nog vragen heeft.
U kunt uw vragen en tips ook altijd in de brievenbus naast de keuken in de aula deponeren,
die nemen we dan ook mee tijdens het koffiemoment.

Meerpresteerders
Op de Kindercampus King zijn in iedere groep leerlingen aanwezig die meer
aankunnen dan de gemiddelde leerling. Deze leerlingen pakken de leerstof snel
op, verwerken de leerstof op aanpak drie sterren, maken methodetoetsen (bijna)
foutloos en houden tijd over om met de meerpresteerder-materialen te werken.
Deze leerlingen scoren op de cito LVS toetsen rekenen en begrijpend lezen I. Het blijkt dat
deze leerlingen soms moeite hebben met het “leren leren” met andere woorden, als de
lesstof op het voortgezet onderwijs een stapje verder gaat dan op de basisschool blijkt dat
zij eigenlijk niet geleerd hebben hoe het is om iets niet meteen uit het hoofd te kunnen.
Gedurende dit schooljaar zijn er voor deze leerlingen 10 momenten ingepland waarop er op
een gevarieerde manier geleerd wordt hoe leerstof tot zich te nemen als er geleerd moet
worden en de stof niet meteen duidelijk is. De mindset waarmee een leerling omgaat met
leren is hierin een heel belangrijke. “Fouten maken mag, daar leer ik van” is daarbij een
belangrijke gedachte. De leerlingen die het betreft zullen middels een brief persoonlijk
benaderd worden.

Bericht van de mediacoach

Creatief
Op vrijdag heeft elke groep (3 t/m 8) een creatieve les. Verschillende creatieve werkvormen
worden dan op drie vrijdagen achter elkaar ingezet. Hieronder een foto van het timmerwerk
van groep 4A van afgelopen vrijdag. Dank aan de ouders die hierbij geholpen hebben!
Daarnaast ziet u ook het creatieve werkstuk van juf Els en juf Colette van deze maand!

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Centrum voor jeugd en gezin

Na het succes van de eerste webinars over opgroeien en opvoeden,
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin dit najaar een vervolg.
Meld je alvast aan!
https://www.cjghaarlemmermeer.nl/meld-je-aan-voor-gratis-webinars/

