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Geachte ouder(s),
Met prachtig herfstkleuren en af en toe stevige buien zijn we
november ingerold. De vorige maand hebben we de 50e verjaardag
van de school gevierd. Het was een feestelijke dag
en wat hebben jullie een mooie en lekkere bijdrage
geleverd met al die prachtige taarten! We waren
enorm onder de indruk, heel veel dank voor het
meewerken aan dit feest. Er was genoeg taart voor
iedereen, fantastisch!
Vrijdag 12 oktober
hielden wij de reünie voor
de oud leerlingen en van
ieder jaar waren er
meerdere leerlingen aanwezig. Heel erg leuk en gezellig.
Voor ouders hielden we afgelopen woensdag een inloop bij de
Kanjerlessen zodat u een nog duidelijker beeld kunt krijgen wat
dit nu precies betekent in de klas.
Morgenavond wordt aan de start van de jaarvergadering ook
aandacht besteed aan gewenst gedrag en hoe we hier op school
aan werken. We hopen velen van u te verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Jaarvergadering dinsdag 6 november 19:30 uur
Voor wie?
Waar?
Hoe laat?

Alle ouders van school
Aula KCK
19:30
gedrag onder de loep
20:00
ouderraad en medezeggenschapsraad doen verslag
van het jaar en vragen kunnen worden gesteld
20:45
samen iets drinken

Ouders koken op woensdagochtend
Vorige week hebben ouders zich weer verzameld in de aula/keuken om
samen lekkere hapjes te maken en met elkaar te praten over wat hen als
ouders bezighoudt.
Lijkt het u ook leuk daar aan mee te doen? Zeer welkom! Kom gerust
woensdagochtend naar de aula om kennis te maken en te kijken of dit ook
iets voor u is.

Herfstvragen
In de museumkast liggen allemaal onderdelen uit de natuur met een
vragenlijst erbij. Daar zitten ook heel moeilijke onbekende dingen
bij. Maar ook als je er een paar weet kun je al meedoen! Lever je
briefje met dat wat je al weet in bij jouw juf/meester of bij juf Ria in
de kleuterklas.

Koffieochtend met ouders en directie
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o
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o
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11 oktober hebben wij de eerste koffieochtend gehouden met directie
en ouders. De volgende staat gepland voor 15 januari. We hebben op
11 oktober het schooljaarplan doorgenomen. Zowel de evaluatie van
het afgelopen jaar als de werkpunten voor het komende jaar.
Daarnaast was er ook ruimte voor de ouders om vragen te stellen en
onderwerpen te benoemen waarover verder informatie nog gewenst is.
Hieruit kwamen de volgende onderwerpen:
Iedere bijeenkomst graag een “methode” uitleg; rekenen, taal, DaVinci , Kanjer etc.
en ook TSO
Verzoek: Engels onderwijs al eerder , in gr. 4 ipv gr.7en tip: Engels voor Bengels in
gr. 7
Uitleguurtje in groep 3 is heel goed bevallen, zou dit ook in andere klassen kunnen?
Dus naast de overzichten van “Waar werken we aan”.
Overzicht van verschillende gezichten op school + functie – hier meteen een
antwoord op: de “koppenmuur” hangt in de gang en de functie staat onder de foto.
Van de jeugdhulpverlener (externe) hebben we de foto nu op de website geplaatst.
Info. werkwijze meerpresteerders antw: het protocol is inmiddels met de ouders
gedeeld
Wij zijn zeer tevreden en worden goed betrokken bij de school. – Fijn!
“stop, houd op, ik vind het niet meer leuk” wordt door kinderen thuis ook vaak
gebruikt en lijkt dan soms niet logisch.
Hoe werken aan woordenschat vergroting NT2 kinderen en ouders?
Pestprotocol en meetbaarheid – elk jaar vullen kinderen uit groep 5/6/7/8 zelf
vragenlijsten in van Kanjer over de sociaal/emotionele veiligheid en hoe zij zich
voelen. Alle leerkrachten vullen ook jaarlijks deze lijsten in voor elke leerling.
Daarnaast hebben wij jaarlijks de sociale veiligheidsmonitor die landelijk is
voorgeschreven en ook door inspectie wordt gevolgd.

Antwoorden in blauw

Basispoort, Veilig leren lezen en Nieuwsbegrip, stand van zaken
Op dit moment werken we aan een oplossing om Nieuwsbegrip voor de
groepen 4 t/m 8 toegankelijk te maken via de thuis-inlog.
Nieuwsbegrip is sinds kort benaderbaar via Basispoort, een platform
waarmee leerlingen en ouders kunnen inloggen in programma’s die op
school worden gebruikt.
De ouders van groep 3 hebben al een inlog in Basispoort ontvangen,
zodat de leerlingen van die groep kunnen werken in het programma Veilig leren lezen.
Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 wilden wij gebruik maken van de mailadressen
die de leerlingen ook op de chromebooks gebruiken. Hierop moeten wij terugkomen, dit is
op korte termijn niet mogelijk.
Door de AVG zijn wij voor gebruik van uw eigen mailadres afhankelijk van uw toestemming.
Bedoeling is nu, om uw kind uit groep 4 t/m 8 via uw mailadres te laten inloggen in
Basispoort.
Als u in het vandaag uitgaande formulier AVG-toestemming aangeeft, dat wij uw mailadres
daarvoor mogen gebruiken, maken wij de inloggen zo snel mogelijk klaar.
Heeft u problemen, laat dit dan weten via ict@kindercampusking.nl.

Sinterklaas – Surprises maken
Noteert u vast woensdagavond 21 november 19:00 uur! Die avond
verzamelen we op school met leerlingen en hun ouders uit groep 5
t/m 8 om met elkaar te werken aan de surprises voor 5 december
– Sinterklaas.
De groepen 5 t/m 8 vieren Sinterklaas met elkaar in de klas
waarbij leerlingen via een lootje de naam van een andere
klasgenoot trekken voor wie zij een cadeautje kopen waaromheen
een surprise wordt gemaakt en waar een gedicht bij wordt
geschreven. Vinden u en uw kind dat best moeilijk, kom dan deze
avond. We kunnen jullie dan helpen!

Woensdag appeldag
Op woensdag 7 november hoeven de leerlingen geen pauzehap mee te
nemen. Elk kind krijgt dan een appel, gesponsord door Dirk van den Broek.

Maandag 19 november – leerlingen vrij
Let op, maandag 19 november gaat het team samen aan het werk. Alle alle
leerlingen zijn dan vrij!

Gevonden voorwerpen
Deze week liggen alle gevonden voorwerpen weer op de tafel bij de deur. Neem mee
wat van u is. Dat kan overigens altijd, de gele box met gevonden voorwerpen staat
steeds in de aula onder de bank tegen de speelzaal aan. Wat vrijdag nog niet
meegenomen is, schenken we aan de textielcontainer op het Kostverlorenhof.

Wethouder leest voor in de kinderboekenweek
Lezen is echt superbelangrijk voor kinderen! We besteden
er hier op school dan ook veel aandacht aan en hopen dat
u thuis ook het leesplezier vergroot door samen met uw
kind te lezen, leuke boeken in huis te halen, er samen over
te praten etc. Woensdag 17 oktober hebben ouders nog
veel meer tips gekregen van de Bibliotheek medewerker.
Tijdens de kinderboekenweek hebben we op school veel
aandacht aan het lezen besteed, ook de
kinderburgemeester en de wethouder onderwijs hebben
voorgelezen in de klas.
Wist u dat kinderen gratis lid kunnen worden van de
bibliotheek? En dat wij steeds leuke tips op onze website
plaatsen onder
KindercampusKing/activiteiten/Bibliotheeklessen.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Schaaktoernooi

On Tour

Vragenlijst Kinderrechtentour 2018
De Kinderombudsvrouw wil van kinderen en jongeren in Nederland weten hoe het met ze
gaat en wat zij belangrijk vinden. Daarom ging Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en
haar team op Kinderrechtentour door Nederland. Klik hier voor het laatste nieuws en foto's
en flimpjes van de Kinderrechtentour 2018!
Vragenlijst: wat vinden de leerlingen belangrijk?
Om van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk vinden, roept de
Kinderombudsvrouw alle kinderen en jongeren in Nederland op om deze online vragenlijst in te vullen.
Daarom verzoeken wij u of u uw leerlingen wilt attenderen op deze enquête. De vragen, zijn gericht
aan leerlingen tussen de acht en achttien jaar. Zij kunnen hun stem laten horen via deze vragenlijst.
De vragen gaan over hun leven. Wat vind jij belangrijk? Waar maak je je zorgen om? Hoe zie jij je
toekomst? En wat zou jij veranderen in Nederland als jij het voor het zeggen had?
Vragenlijst 8 t/m 12 jaar
Vragenlijst 13 t/m 18 jaar
Hoeveel tijd kost het?
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. De vragenlijst wordt tussendoor
opgeslagen, je kan op elk moment stoppen en later weer doorgaan. De vragenlijst kan tot 3 november
worden ingevuld.
Wie ziet de antwoorden?
De vragenlijst wordt anoniem ingevuld. Dat betekent dat niemand kan zien wie de invuller is. Ook
andere mensen, zoals ouders of leerkracht of docent, kunnen niet zien wat er is ingevuld. De
antwoorden die de leerling geeft, worden alleen gebruikt voor het onderzoek van de
Kinderombudsman. De vragenlijst wordt niet gedeeld met anderen.
Wat gebeurt er met de antwoorden?
Met de verhalen, ervaringen en meningen wil de Kinderombudsvrouw kinderen en jongeren een stem
geven in haar werk en eventuele problemen aankaarten bij de verantwoordelijke partijen. De
resultaten uit de gesprekken tijdens de Kinderrechtentour en de vragenlijst worden op 20 november,
de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, feestelijk gepresenteerd.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Hartelijke groet, Margrite Kalverboer, De Kinderombudsvrouw

Bericht van buurschool de Omnibus
Groep 7 van onze buurschool de Omnibus heeft met een filmcoach van Unicef Kinderrechten Filmfestival een film
van circa 8 minuten gemaakt over Kinderrechten. Zij doen mee met zo’n 25 andere scholen in Nederland en de
filmpjes met de meeste bezoekers gaat naar de grote finale in juni 2019!
Doel: Zoveel mogelijk kinderen, gezinnen, kennissen en vrienden gaan dit filmpje bekijken en leren iets over
Kinderrechten.
De link naar de film is: https://www.youtube.com/watch?v=uFxRkpjysew

Sinterklaas komt weer naar Amstelveen
Op zaterdag 17 november is de Sinterklaas intocht. Sinterklaas vindt het leuk als er heel veel
kinderen naar de intocht komen kijken! Het programma start om 10.30 uurbij de Sportlaan.
Rond 12.00 uur komt Sinterklaas met veel pieten op het Stadsplein aan waar om 12.30 uur onze
burgemeester hem samen met de kinderburgemeester welkom heet. Natuurlijk gaat dat een mooi
feest worden. Alle kinderen zijn van harte welkom, want het is een feest voor iedereen! Het zou
ook leuk zijn als er kinderen van expats komen kijken, een mooie manier om kennis te maken met
een oer-hollands kinderfeest.
Het belooft weer een geweldig feest te worden.
Het Sinterklaascomité van Amstelveen

Goed bezig met klei

