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Geachte ouder(s),
Wat een mooie herfstige start
van de dag hadden we vandaag!
De komende weken gaat er veel gebeuren en gevierd
worden op school, goed om deze nieuwsbrief te lezen
en data te noteren.
Als bijlage bij de nieuwsbrief sturen we u een beknopt
overzicht van de werkpunten uit ons schooljaarplan.
Hierin kunt u lezen waar we het afgelopen jaar aan
hebben gewerkt en wat voor komend jaar gepland
staat.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Kinderboekenweek
Vandaag hebben alle kinderen in de groep al een boekintroductie gekregen
van medewerkers van de Bibliotheek. Woensdag gaat de
Kinderboekenweek dan echt van start. Het thema is Kom erbij. De hele
week staan kinderboeken en plezier in lezen centraal:












Woe 3 okt hebben wij een boekverkoop in samenwerking met boekhandel Venstra in
de aula van 8.15 tot 8.45 uur en van 12.00 tot 12.45 uur
Uit veiligheidsoverwegingen is betalen alleen met pin mogelijk! Van de opbrengst komt 10 % in nieuwe
boeken naar de school! Dus beste ouders kom kijken en koop een mooi, spannend, gaaf boek voor u kind!
Of koop een leuk voorlees boek!
Er is van alles te vinden!
De opening van de Kinderboekenweek vindt in de klas plaats, er wordt voorgelezen en er is een hapje
voor de kinderen!
Kinderen hoeven woensdag geen pauzehap mee te nemen, onze geweldige “kookouders” gaan een lekker
hapje verzorgen voor alle leerlingen.
Maandag 8 oktober komt de nieuwe wethouder van onderwijs samen met de kinderburgemeester
voorlezen in onze groepen 3.
Woensdag a.s. is de Kinderboekenweekspeurtocht voor de kleuters. Zij gaan samen met een oudere
leerling op pad door de school. Ze gaan op speurtocht naar vriendjes en leren zo meteen ook het gebouw
en oudere leerlingen kennen!
Vrijdag 12 oktober is het eerste open podium van en voor de leerlingen, dit zal ook in
kinderboekenweekthema gehouden worden.
Woensdag 17 oktober nodigen wij ouders van groep 5/6/7/8 samen met de Bibliotheek
Amstelland uit in de aula op school van 8:30 - 9:15 uur om met u tips te delen om het leesplezier van
uw kind te bevorderen. Plezier in lezen en daarmee leesuren maken is SUPER BELANGRIJK voor
ontwikkeling en schools succes voor alle kinderen.
Spaar mee voor de schoolbieb! Tijdens de Kinderboekenweek doen wij mee met de actie “Sparen voor de
schoolbieb” van Libris Venstra. Wij willen het (voor)lezen van boeken graag stimuleren en er, samen met
u, voor zorgen dat de schoolbibliotheek uitgebreid kan worden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken de school mag uitzoeken! Hoe werkt het?






U Koopt tijdens de kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober kinderboek(en) bij Libris Venstra.
De kassabon levert u voor de herfstvakantie in op school.
Libris Venstra telt het bestede bedrag aan kinderboeken op en de school ontvangt voor 10% van het
totaal en tegoed voor de schoolbibliotheek.
Ook de Bruna heeft deze actie waarbij zelfs 20% voor school is! Wij ontvangen dus heel graag uw
kassabonnen van gekochte kinderboeken bij Venstra op het Stadshart of Bruna op het
Kostverlorenhof!

Feest !! Martin Luther Kingschool /Kindercampus King 50 jaar !
Beste ouders en kinderen,
Op maandag 15 oktober is de school jarig. Daarbij hoort muziek, slingers en
taart. Voor muziek en slingers zorgt de school. Zorgt u voor de taart? Niet voor
zomaar een taart, maar voor de winnende taart! Het is de bedoeling dat alle
kinderen aan het einde van de feestdag 15 oktober genieten van een stukje
taart. Er zijn dus een heleboel taarten nodig.
Er zijn 3 prijzen te winnen:
 De mooiste taart
 De lekkerste taart
 De origineelste taart.
Het is de bedoeling dat de taarten voor 13.00 uur op 15 oktober op school aanwezig zijn.
De taarten worden dan door de jury beoordeeld. In de eerstvolgende nieuwsbrief worden de
drie prijswinnaars bekend gemaakt.
Voor eventuele vragen over de taartwedstrijd kunt u terecht bij Jacqueline van Leeuwen.

Uitnodiging: alle ouders worden op 15 oktober om 13:20 uur uitgenodigd in de gymzaal van school
om te komen kijken naar de voorstelling van uw eigen kind en de andere KCK-leerlingen. De hele dag
gaan zij hiervoor oefenen samen met Samba Salad. Na de voorstelling bent u uitgenodigd in de
jarige school voor een stukje taart.

Week tegen pesten, hoe was het?
De afgelopen week hebben alle groepen van de Kindercampus King op
verschillende manieren meegedaan aan de week tegen het pesten. Het
thema van dit jaar was: Laat je zien!
Dat ging over iets van jezelf laten zien, jezelf kunnen zijn en jezelf
zichtbaar maken in de klas. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke
rol en kan, door ook meer van zichzelf te laten zien, bijdragen aan een
fijn gevoel in de klas.
Er zijn verschillende werkvormen gebruikt, zo zijn er spelletjes gespeeld
die het samenwerken bevorderen, er zijn vertrouwensoefeningen
gedaan, er zijn papieren handjes met daarop lieve teksten door
klasgenootjes getekend, geknipt en geplakt, er zijn extra Kanjerlessen
gegeven, er is naar de anti-pestclub op tv gekeken, er is een dromenvanger gemaakt met
daaraan een kettinkje met de eigen namen of letters van de kinderen en de regels van de
klas, er is gespeeddatet, er zijn complimenten aan elkaar gegeven en kinderen hebben
elkaar aan de klas gepresenteerd.
De kinderen kunnen u er vast meer over vertellen, vraagt u hen er gerust naar.

Directie nodigt ouders uit do. 11 oktober om 8:30 uur
We hopen dat u kunt aansluiten in de aula voor een kop koffie en gesprek. Een
paar maal per jaar organiseren wij zo’n gespreksmoment. Soms rond een door u
gewenst thema. Deze eerste bijeenkomst van het jaar inventariseren wij graag
de behoeften en zullen wij de plannen voor dit jaar, zoals u vandaag ontvangt,
ook verder toelichten.

MR-verkiezing en OR
In de “verkiezingsbrief voor de MR” is ook de OR genoemd. Daarbij is per
abuis Ingeborg Roos niet als OR lid genoemd, bij deze rechtgezet.
We hopen dat verschillende ouders zich aanmelden als kandidaat voor de MR,
mooi om via die weg als ouder mee te denken over schoolbrede
veranderingen en beleid. U kunt uw motivatie voor 12 oktober sturen naar:
Petra Pafort-Weenk (school@weenk.eu) en Joke Lassche (j.lassche@kindercampusking.nl)

Naschoolse activiteiten
Capoeira: Capoeira is een verrassende mix van dans, acrobatiek, gevecht en
muziek.
Voor de groepen 3, 4 en 5 willen we graag snel van start gaan met de Capoeira
lessen na schooltijd op maandagmiddag. U kunt vanaf vandaag de
inschrijfformulieren vinden op de bar in de aula of op onze website. Graag de
aanmelding in de rode brievenbus op de bar stoppen.
Mad Science: in januari zullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 onder schooltijd
een voorstelling zien als introductie op de inhoud van de workshops die in
februari en maart gegeven gaan worden. Op onze website onder activiteiten kunt u vast
lezen over mad science
Musicaldance Battle: een nieuw project dat wij vanaf januari 2019 aan de kinderen van
groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 aanbieden. Op donderdag 8 november wordt deze workshops in
de klassen geïntroduceerd en kunnen de kinderen een inschrijfformulieren meenemen.
Bij voldoende animo worden de lessen voor de Musicaldance Battle op dinsdag en
donderdag aangeboden van 14:40 - 15:40 uur. De activiteit bestaat in totaal uit 19
schoolrepetities en een generale doorloop die voorafgaand aan de uiteindelijke voorstelling /
de Battle in Schouwburg Amstelveen plaats zal vinden. Battle tussen verschillende
Amstelveense basisscholen. De voorstelling staat ingepland in het weekend van
22/23 uni 2019. Daar worden uiteraard ouders en ander publiek bij verwacht.
Zie verder info. onderaan deze nieuwsbrief.

Aanmelden op school
Het is fijn dat veel ouders hun kind op onze school willen plaatsen.
Hierdoor is het wel van belang uw kind op tijd aan te melden.
Broertjes en zusjes hebben voorrang maar moeten dan wel tijdig
worden aangemeld. Op dit moment kunnen wij al geen leerlingen uit
geboortejaar 2014 en 2015 meer plaatsen. Ook voor kinderen uit
geboortejaar 2016 is de eerste groep al gevuld. We zijn nu aan het kijken of we ook voor
dat geboortejaar nog een extra lokaal kunnen regelen. Kinderen uit 2016 moet u dus zeker
wel aanmelden, als blijkt dat dit er genoeg zijn voor een tweede groep, kunnen we daar
werk van maken. Aanmeldingen vanaf nu voor kinderen van geboortejaar 2016 hebben dus
nog geen plaatsingsgarantie.

Goede doelen
Vanaf woensdag zijn kinderen uit groep 8 de kinderpostzegels aan het
verkopen. Hiermee dragen zij bij aan goede doelen.
Ook dit jaar verzamelen wij plastic doppen op de bar in de aula voor de
hulphonden. Helpt u mee verzamelen?

Groep 3 ouders in de klas
Woensdag a.s. worden alle ouders van groep 3 om 8:30 uur in de klas
verwacht. U heeft hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Dit is een
belangrijke gezamenlijke introductie voor u en uw kind in het lees- en
schrijfonderwijs. We hopen dat u allen hier even tijd voor vrij kunt
maken.

Basispoort, Veilig leren lezen en Nieuwsbegrip
Soms bedenken uitgeverijen nieuwe werkwijzen maar vergeten
dat goed kort te sluiten met scholen. Dit is gebeurd bij
Nieuwsbegrip. Op dit moment werken we aan een oplossing om
Nieuwsbegrip ook weer toegankelijk te maken via de thuisinlog.
Het is immers belangrijk dat kinderen hier thuis ook aan
werken. We hopen dat dit over twee weken weer mogelijk is.
Nieuwsbegrip zit sinds kort in Basispoort, een platform waarmee leerlingen en ouders
kunnen inloggen in programma’s die op school worden gebruikt.
De ouders van groep 3 krijgen deze week nog een inlog in Basispoort, zodat de leerlingen
van die groep kunnen werken in het programma Veilig leren lezen.
Ook de leerlingen van groep 4 willen wij graag via een mailadres van de ouders laten
inloggen in Nieuwsbegrip. Als u dit niet wilt of als u voor dit doel een ander mailadres wilt
gebruiken dan dat waarop u ook de schoolpost ontvangt, laat dat dan a.u.b. deze week nog
weten aan de leerkracht van uw kind.
Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 willen wij gebruik maken van de mailadressen
die de leerlingen ook op de chromebooks gebruiken.
Voor uw kind in groep 3 of 4 ontvangt u deze week nog een uitnodigingsmail om te kunnen
werken in onze programma’s. Kijkt u a.u.b. ook in de spam- of reclame-mailbox naar deze
mail.
Heeft u problemen, laat dit dan weten via ict@kindercampusking.nl.

Weekend van de Wetenschap
Volgend weekeinde is het Weekend van de Wetenschap met
veel open instellingen en workshops e.d.
Meer informatie vindt u hier.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen

