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Geachte ouder(s),
Veel om met u te delen, dus een uitgebreide nieuwsbrief!
En ook vast de vermelding dat volgende week de Techniekweek KCK
is. Alle groepen zullen in een vorm met techniek en proefjes bezig zijn.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Voortgangsgesprekken plannen
Na het rapport, dat u 28 februari ontvangt, zullen tussen 5 en 14 maart de
voortgangsgesprekken met u, uw kind en de leerkracht gepland worden. De
afgelopen tijd deden we dat via Ouderportaal. In de praktijk vergaten vrij veel
ouders op tijd in te schrijven of hun inloggegevens. Hierdoor werd een aantal
gesprekken niet gevoerd of moesten toch nog weer op andere momenten gepland worden
etc. Nu heeft ParnasSys besloten de functionaliteit weer op te heffen.
Omdat wij het belangrijk vinden dit gesprek met alle ouders en kinderen te voeren zullen
wij voor de gesprekken in maart iedereen indelen. U krijgt deze week via ouderportaal de
uitnodiging met de geplande tijd. We hopen dat u dat moment vrij kunt maken om met uw
kind het gesprek met de leerkracht te voeren. Lukt dat echt niet? Dan kunt u zelf ruilen met
een klasgenoot van tijd. De lijst hangt bij de klassen, hier kunt u dan op aangeven welke
ruil heeft plaatsgevonden.

Stand in onderwijs en actie
Vanuit onze vakbond worden de schoolleiders opgeroepen
volgende week geen invallers te regelen wanneer dit nodig is
om zo het signaal af te geven dat de nood hoog is bij
onderwijspersoneel en dat het regelen van invallers, zo een
invaller al te vinden is, onevenredig veel inspanning en tijd vraagt van schoolleiders, tijd die
wij dan niet aan andere onderwijszaken kunnen besteden.
En dat klopt! Deze boodschap wil ik ook graag met u delen! Echter het verlies aan
onderwijstijd voor onze leerlingen, de extra belasting voor wel aanwezige teamleden en het
ongemak voor de ouders, als groepen naar huis worden gestuurd, zal ik niet inzetten zolang
wij nog inval kunnen regelen. De tijd dat er geen inval meer te regelen valt, komt er
wellicht nog aan.
Hier wil ik dan ook even de ruimte nemen om het geweldige team van de KCK te bedanken.
Want ja, ook de KCK moet heel veel moeite doen om de groepen elke dag bemand te
houden. Dat wij nog geen groepen naar huis hebben hoeven sturen, is voor een groot deel
te danken aan de enorme en flexibele bereidheid van ons team om voor elkaar in te
springen, zelfs extra te komen werken en, waar andere zich ziek zouden melden, toch
langer door te gaan. Enerzijds is dit geweldig, anderzijds het risico dat we teveel van onze
collega's vragen!
Het landelijk signaal is ook het Amstelveense en het KCK signaal. De werkdruk ligt zeer
hoog en het aantal mensen dat het werk kan doen wordt te klein.

Wat is besproken op de koffie-ochtend ouders en directie?
Op verzoek van de ouders was het onderwerp taalonderwijs en
verwerving van woordenschat, hieronder een kleine impressie:
Hoe leer je nieuwe woorden?
• Het nieuwe woord vormt een netwerk met de woorden die je
al kent
• Aanbieden van woorden in clusters
• Tips voor thuis: spreken in thuistaal (uitbreiding woorden)
KCK en Woordenschat:
 Woorden aanleren via diepte aanbod via methodes zoals Onderbouwd, Veilig Leren
Lezen, Taal Actief
 Woorden leren via breedte aanbod: motiverend leesbeleid: stillezen, bieb, voorlezen
etc. en via methodes als Nieuwsbegrip, DaVinci
Tips voor thuis!
 Consolideren via spelletjes: dit jaar speerpunt KCK
 Gebruik veel taal! Praat veel met elkaar, benoem wat je ziet, spreek uit hoe je
denkt, speel spelletjes, kijk samen informatieve tv-programma’s en bespreek deze.
 Lees!!! Lees, lees, lees, lees…
 Lees zelf ook, geef het goede voorbeeld!
 Elke drie weken verschillende boeken halen bij de bieb: zij hebben kwalitatief goede
boeken!!
 Via websites methode van school oefenen: Onderbouwd, VLL, Nieuwsbegrip
De volgende koffie-ochtend met ouders en MR ouders is op 21 mei om 8:30 uur.

Bibliotheek en lezen
Door de inzet van ouders is de schoolbibliotheek nu ook op dinsdagmiddag
geopend. Veel dank aan onze bibliotheekouders! Kunt u ook helpen op
maandagochtend of dinsdag-/donderdagmiddag? Graag melden bij juf
Netty of juf Denise.
Op 16 januari ontving juf Denise haar certificaat leescoördinator.
Gefeliciteerd. Hiermee is zij de 3e leescoördinator van de Kindercampus
King, naast Netty en Hester. Samen zetten zij de plannen uit om het lezen
in de school te stimuleren, faciliteren, monitoren en verschillende vormen
in het onderwijs te brengen. Zo wordt op woensdag 13
februari de voorleesochtend op de KCK georganiseerd.

Baby geboren
De baby van juf Hester, Marenthe, is op 15 januari geboren! Het gaat goed
met moeder en dochter. Zij genieten van de tijd samen. Na de meivakantie
komt juf Hester terug van haar bevallingsverlof.

Gevonden voorwerpen
Deze week liggen de gevonden voorwerpen weer op de tafel in de hal. Graag
meenemen wat van jou / uw kind is. Op vrijdag brengen we de spullen die
nog zijn blijven liggen naar de textielcontainer. Gedurende de weken worden
gevonden voorwerpen verzameld in het gele krat bij de aula.

Boerenkooltocht met de Ouderraad
Inschrijven voor de Boerenkooltocht kan nog! De tocht gaat door. Heeft u
nog niet ingeschreven maar wilt u ook meedoen & wellicht ook boerenkool
maken? Dan kunt u naam en groep mailen naar de ouderraad
arnoudbijl@zonnet.nl Deze tocht wordt door ouders (ouderraad)
georganiseerd.

Prentenboek van het jaar 2019!
Met gratis app, luisteren in allerlei talen!
Nederlands, Spaans, Frans, Arabisch, Engels, Turks)
Ga voor de webapp naar de site van de nationale voorleesdagen of
download gratis via de app store of google play

Berichtje van de Mediacoach
In de mediaopvoeding draait
het er steeds meer om dat
ouders hun kinderen het
vermogen tot zelfcontrole
bijbrengen. Laat je niet
afleiden door sociale media,
zorg dat je ze 'bewust' inzet,
en niet 'bewusteloos', zoals
Justine Pardoen stelt in haar
boek Focus.
Hier kunt u meer lezen.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen

Opvoedadvies
Van onze jeugdhulpverlener ontvingen wij een flyer over
opvoedadviesmogelijkheden. Ouders kunnen via het mailadres en
telefoonnummer op de flyer een afspraak maken: via mail
opvoedadvies@sezo.nl of telefonisch: 020-5555964

Mad Science
Na een knallende aftrap met een spectaculaire
science show op 15-1-2019, kunnen leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich nu 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.
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 in op
nederland.madscience.org

De Beweegbus komt naar de wijk!
De Beweegbus zit vol met uitdagende sporten en spellen die de
buurtsportcoaches gebruiken bij de activiteit in jouw wijk.
Kosten
Deelname is gratis.
Onder begeleiding
Kinderen die niet zelfstandig kunnen spelen, kunnen meedoen onder begeleiding van
een ouder. Meedoen is op eigen risico.
Waar en wanneer
Bankras en Kostverloren: Schoolplein Kindercampus King, 13.00 – 15.00 uur, op
06 februari, 06 maart, 03 april en 15 mei

Monkey Moves
is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. Ons doel is om zoveel
mogelijk kinderen kennis te laten maken met meerdere sporten. Wij
hebben vorig jaar een zeer geslaagd sportkamp georganiseerd en willen dit
in samenwerking met de basisscholen in Amstelveen, nog een keer
organiseren. Scholen die met ons meedoen kunnen een speciale korting
geven aan de kinderen!
Het Monkey Moves zomerkamp kenmerkt zich door een drietal unieke
punten.




Wij begeleiden de kinderen in groepjes van maximaal 8 kinderen, voor veel persoonlijke
aandacht.
Monkey Moves staat voor Multisport. Kinderen gaan spelenderwijs kennismaken met elf
(nieuwe) sporten en leren daarbij multidisciplinaire vaardigheden.
De P van plezier is het allerbelangrijkste van dit vijfdaagse kamp. Dit waarborgen en
bewaken wij door middel van professionele pedagogische begeleiding en door veel funspelletjes toe te voegen.

Verkeerssituatie rond school – input ouders gevraagd
Voor de gemeente Amstelveen ben ik begonnen met een onderzoek naar de inrichting
van schoolzones. Het doel is het verbeteren van de attentiewaarde voor het verkeer
rondom de scholen. Ik zou graag willen weten wat in dit verband úw ervaringen en úw
wensen zijn, zodat ik deze resultaten mee kan nemen in het onderzoek naar een
eenduidige inrichting van een schoolzone.
Doe hier mee aan het onderzoek.
Vriendelijke groet, René Beijer

Luchtkussenspektakel

