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Geachte ouder(s),
We wensen u allen een gelukkig en gezond 2019 toe.
Een jaar waarin we weer graag samen met de
leerlingen en u zorgen voor de beste ontwikkelmogelijkheden voor de
kinderen.
Deze week dinsdag staat een informatief gesprek gepland tussen ouders en
directie over ons taalonderwijs, o.a. verwerving van woordenschat en hoe hier optimaal aan
te werken. Dit onderwerp is gepland op verzoek van de ouders, we hopen u dan ook met
velen te mogen ontvangen.
Donderdag houdt de directie weer een gesprek met de leerlingenraad. Hierbij kunnen
vertegenwoordigers uit de groepen 4 t/m /8 laten weten wat zij goed vinden werken en
waar zij nog verbetermogelijkheden zien.
Dinsdagavond komen wij met het hele IKC-KCK team samen, dat wil zeggen alle collega’s
uit onderwijs en opvang, om met elkaar af te stemmen ten behoeve van een zo mooi
mogelijke doorgaande ontwikkeling van en zorg voor onze leerlingen. Zo proberen we in
verbinding en met feedback van alle betrokkenen steeds te werken aan ontwikkeling.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Koffieochtend ouders en directie 15 januari 8:30 uur
Morgen zijn alle ouders welkom om geïnformeerd te worden over ons
taalonderwijs. U kunt dan vragen stellen en feedback geven. We zien
u graag om 8:30 uur in de aula. Wij zorgen voor koffie en thee. Ook zal
er een ouder-MR-lid aanwezig zijn om eventuele vragen of actiepunten
vanuit de ouders te vernemen.

Hulp gezocht voor schoolbibliotheek
Onze kinderen lezen graag boeken uit de schoolbieb. Om die boeken te lenen,
moet de bieb uiteraard open zijn. Dankzij de hulp van onze fantastische
biebouders kunnen wij hiervoor zorgen.
Om dit zo te houden, zijn wij dringend op zoek naar ouders die het biebteam
willen versterken. Heeft u in de week op één of meerdere biebmomenten tijd
om ons te helpen, dan horen wij dat graag. De biebtijden zijn:
 Maandag 8:30 tot 10:00 uur
 Dinsdag 13:00 tot 14:15 uur
 Donderdag 13:00 tot 14:15 uur
Aanmelden kan bij juf Denise (groep 3A) of juf Netty (groep 6)

Gevraagd
Kleine defecte apparaten, die door de kleuters uit elkaar gehaald kunnen worden. We zijn
weer met een (sloop-)demontagehoek begonnen. Het liefst wat kleinere apparaten met veel
schroefjes 😊.
Apparaten kunnen worden ingeleverd bij 1/2A (juf Ria).
Alvast hartelijk bedankt!

Bericht van de penningmeester Ouderraad
Voor een behoorlijk aantal kinderen is nog geen ouderbijdrage
betaald. Op 14 november 2018 is hierover een brief per mail
verstuurd. Verzoek van de penningmeester van de ouderraad aan
ouders en verzorgers de ouderbijdrage nu zo spoedig mogelijk te
voldoen. De school kan dan een start maken met het plannen van
culturele uitstapjes en de jaarlijkse schoolreisjes.
Het gaat om een bedrag van € 58 per leerling. Dit kan worden
overgemaakt op
rekening NL93 INGB 0006 2175 01,
ten name van Ouderraad Kindercampus King.
Graag onder vermelding van naam en klas van uw kinderen.
Hier een film over ouderbijdrage en waarvoor die wordt gebruikt:
https://www.youtube.com/watch?v=L8YESxgGtSY&feature=youtu.be

Boerenkooltocht met de Ouderraad
Beste kinderen en ouders,
De dagen worden weer langer, we kunnen straks weer in het licht naar
school. Maar ’s avonds wordt het nog steeds vroeg donker. En daar
willen we een leuke activiteit aan verbinden:
Op vrijdag 8 februari blaast de ouderraad van de Kindercampus King een oude traditie
nieuw leven in met een vrijwillige buitenschoolse activiteit: een boerenkooltocht in het
Amsterdamse Bos. Vanaf 17.30 uur.
Wie al heel lang meegaat, kan het zich misschien nog herinneren. Voor de anderen: wat is
een boerenkooltocht dan? Nou, een wandelspeurtocht in het donker door het bos naar een
warme plek, waar overheerlijke boerenkool staat te wachten. Boerenkool in verschillende
soorten en maten, met worst, maar ook vegetarisch. In het bos is een lichtjesroute
uitgezet. Je moet dus steeds op zoek naar het volgende lichtje, tot je uiteindelijk bij de
boerenkool komt. Best een spannend klusje!
De boerenkooltocht is voor alle groepen. We maken speurgroepjes met kinderen van alle
leeftijden, natuurlijk onder begeleiding van ouders. Je mag ook buren, vrienden en familie
meenemen.
De tocht zal tot ongeveer 19.30 uur duren.
Het is de bedoeling dat alle kinderen zelf naar het Amsterdamse Bos komen. We
verzamelen tussen 17.30 en 17.45 uur op de parkeerplaats van de sportvelden aan het eind
van de Nieuwe Kalfjeslaan. Van daaruit speuren we onszelf naar de scouting aan de rand
van het Bos en naar de boerenkool.
De ouders begeleiden hun kinderen zelf of regelen zelf begeleiding door andere ouders. Alle
ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
We hebben natuurlijk ouders nodig die geweldig boerenkool kunnen maken en die
boerenkool ook opwarm-klaar mee willen nemen. Wij zorgen voor de runderworst,
vegaworst, zilveruitjes en appelmoes.
Meld je aan! Via het Ouderportal – Parnassys dus – vanaf dinsdag 15 januari t/m 27
januari. De tocht kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Dat laten we maandag 28
januari weten.
Groeten namens de Ouderraad,
Arnoud Bijl

Jeugdhulpverlener op KCK
Mijn naam is John Overmeer en ik stel mij graag even kort aan u
voor.
Sinds januari 2018 ben ik als ouder-kind coach elke donderdag
aanwezig op de Kindercampus King. Ik ben als jeugdhulpverlener
in dienst van de gemeente Amstelveen en één van mijn taken is
het werk op school.
Wat doet een ouder-kind coach?
Een ouder-kind coach kan met u in gesprek als u vragen heeft
over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren) of de sociale vaardigheden van uw
kind. U kunt bij mij terecht als u zich zorgen maakt of als u zich afvraagt of u zich zorgen
moet maken. Denkt u hierbij aan vragen als


Uw kind is zonder zichtbare aanleiding snel boos of verdrietig.



Uw kind wil niet naar school.



Uw kind is onzeker en durft niet voor zichzelf op te komen.



Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt weinig rekening met andere kinderen.



Uw kind wordt gepest of pest andere kinderen.



Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken of vriendschappen te behouden.



Uw kind luistert niet en/of houdt zich niet aan regels.



Er is veel ruzie in het gezin en u zoekt hulp om op een positieve manier met elkaar om
te gaan.



U en uw partner zijn gescheiden en u maakt zich zorgen of heeft vragen welke impact
dit heeft op uw kind(eren).

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te bedenken waar u mij over kunt aanspreken. Blijf
er niet mee rondlopen, stel gerust uw vraag. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen
we gezamenlijk, bij voorkeur samen met school, een oplossing te zoeken voor uw probleem.
Het kan zijn dat ik u niet verder kan helpen, maar samen met u wel de juiste persoon kan
vinden om u verder te helpen.
Waar en wanneer kunt u mij vinden?
Ik ben elke donderdag van 8:30 tot 9:30 uur aanwezig. U kunt bij mij zonder afspraak
binnenlopen of mij aanspreken of u kunt contact opnemen via de intern begeleiders van
school.

Naschoolse activiteiten
Begin 2019 bieden wij de volgende naschoolse activiteiten aan:
 Musical dance battle
di. groep 3/4
do. groep 5/6/7/8,
meer informatie hier
 Typecursus groep 7/8, meer informatie hier
 Mad Science, lees ook de info hieronder, hier een link naar de informatie op
onze site
Mad Science komt op Kindercampus King!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 15-1-2019, kunnen leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus is op donderdag om 14:45 uur, vanaf 14-2-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! De
cursus van dit schooljaar heet Natuurlijk Natuurkunde. We gaan aan de slag met beweging, geluid, licht,
elektriciteit, magneten en warmte.
Na de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis. Minimaal 15 en maximaal 24
kinderen per cursusgroep.
Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede
groep starten. Inschrijven kan t/m 30-1-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

My Album
Dit fotoboek van onze school wordt gedurende het jaar gevuld.
Sinterklaas- en Kerst-foto’s zijn hier b.v. ook op te vinden. Vanwege
de privacy heeft u hiervoor een inlog nodig. Binnenkort wordt het
wachtwoord weer aangepast, u kunt het nieuwe ww dan vinden op
de fotopagina van onze website in het gedeelte voor ouders achter
de inlog. Heeft u nog geen inlog voor onze website? Vraag die dan
direct via de website aan: www.kindercampusking.nl. Na de
aanvraag kunt u niet meteen inloggen, de school moet uw account
goedkeuren, dit doen wij eens per week.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Bericht van een moeder van school
Help, mijn kind leest niet!
Hoe krijg ik mijn kind meer geïnteresseerd in boeken? Waarom heeft
mijn kind moeite met hardop lezen? Hoe help ik mijn kind bij
begrijpend lezen? Hoe krijg ik mijn kind meer enthousiast over lezen?
Wat zijn leuke boeken voor mijn kind? Ik zou willen dat mijn kind
minder op een tablet zit en meer gaat lezen…
Komen deze vragen u bekend voor? Dan kan ik u helpen. Ik ben een Remedial Teacher en
Special Education Needs adviseur met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van lezen. U
kunt bij mij terecht voor onder meer coaching voor ouders en kinderen om leesvaardigheid
te verbeteren. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op voor een nadere
kennismaking en gratis intake/adviesgesprek.
Hanlie Grobbelaar
Grobbelaar Special Education Needs Services (GSENS)
email: hanlie.grobbelaar@gmail.com
telefoon: 06-47198919

