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Geachte ouder(s),
In de voorjaarsvakantie gaan we een nieuwe
ICT-stap maken. We gaan in de “cloud” werken
i.p.v. op de server en de werkomgeving wordt die van Google Suite for
Education. Onderaan de nieuwsbrief vindt u hierover meer uitleg.
Hiermee worden de ICT-mogelijkheden in de school voor het onderwijs ook verder
uitgebreid. We zullen even tijd nodig hebben om alles ons eigen te maken.
Vanaf deze plek wensen wij u vast een goede vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

15 & 27 februari leerlingen vrij
Volgende week hebben alle kinderen voorjaarsvakantie. Deze week zijn de
kinderen op vrijdag al vrij. Het team is dan aan het werk om gezamenlijk de
schoolanalyses te bestuderen, nieuwe groepsplannen en rapporten te maken
etc.
De week na de vakantie zijn alle leerlingen op woensdag 27 februari ook vrij.
Het team heeft dan de hele dag Kanjertraining.

Voortgangsgesprekken & rapport
Na de vakantie, op donderdag 28 februari, krijgen de kinderen hun rapport mee
en kunt u het rapport ook inzien op het Ouderportaal.
Voor het voortgangsgesprek in de twee weken daarna bent u al uitgenodigd. Op
de lijsten bij de klassen zien we dat er flink geruild is, we gaan ervan uit dat
iedereen nu een tijd heeft gevonden die past.

Boerenkooltocht met de Ouderraad
De boerenkooltocht was een succes! Voor de speurtocht was het donker genoeg en de
regen wachtte net lang genoeg met vallen. We hadden van heel veel ouders heel veel
boerenkoolschotels gekregen, waar iedereen van heeft genoten. Ook kregen we van veel
ouders en teamleden hulp. Bedankt allemaal!
Voor de prijsvraag bij de boerenkoolspeurtocht hadden we vele goede inzendingen, dus we
moesten loten. En de winnaar is een groepje van vijf dat de opdracht samen heeft opgelost:
Bas en Jonathan uit groep 6 en Lisa, Anne en Norah uit groep 4A. Gefeliciteerd! Jullie
hebben een pakket boerenkool met worst gewonnen! Dat komen we deze week aan jullie
uitreiken.
Namens de OR, Arnoud

Boekverkoop op school a.s. woensdag
Woensdag 13 februari gaan de leerkrachten op tour door de school
om in een andere klas voor te lezen. Een dag dat lezen weer veel
aandacht krijgt.
Van 12:00 tot 13:00 uur is er in de aula een boekverkoop voor u en
uw kinderen!
Hier zijn verschillende boeken te koop, van prentenboeken tot moppenboeken, vanaf groep
1 t/m groep 8, voor ieder wat wils!
Let op: U kunt alleen pinnen.
Tot dan! De leescoördinatoren

Kinderkleding voor kledingbank Amstelveen
Dit jaar is Jara, leerling uit onze groep 8, de kinderburgemeester van
Amstelveen. Donderdag 28 februari bezoekt zij als kinderburgemeester de
kledingbank. Er zijn veel Amstelveense kinderen die geen nieuwe kleding kunnen kopen en
blij zijn als er mooie spullen bij de kledingbank voor hen zijn. Jara wil jullie vragen haar te
helpen die dag ook mooie kleding en schoenen vanuit de Kindercampus King in te leveren.
Hoe gaat dat?
Verzamel leuke, mooie, hippe en vooral nog hele en schone kinderkleding en
kinderschoenen
 Geen ondergoed, sokken, verwassen en vieze of kapotte kleding dus
 Stop dat in een plastic zak en neem mee naar school
 Zet die uiterlijk dinsdag 26 februari op de aangegeven plek op het podium in de
aula
Jara en veel Amstelveense kinderen zullen jullie heel dankbaar zijn!


Financiële ondersteuning vanuit de gemeente





Vanuit de gemeente zijn er diverse minimaregelingen waar u een beroep op kunt doen,
b.v.
voor de aanschaf van een pc:
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-eninkomensondersteuning_voorzieningen-minima_computerregeling-voor-schoolgaandekinderen
voor zwemlessen en andere sportieve of creatieve lessen, voor de
ouderbijdrage van school of voor een internetabonnement:
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-eninkomensondersteuning_voorzieningen-minima_regelingen-voor-kinderen-tot-18-jaar
en andere ondersteuning:
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/publicatie/werk-eninkomensondersteuning#voorzieningen_minima

Mad Science
Deze week begint op donderdag na schooltijd de mad science-workshop.
Kinderen nemen van thuis iets te eten en drinken mee voor 14:30 uur. De
workshop begint om 14:45 uur op de 1e etage in het atelier en in het lokaal
van groep 5A. Kinderen kunnen om 14:30 uur vast naar die ruimtes toe
komen. Om 15:45 uur komen zij weer naar buiten.

Modern onderwijs

Informatie voor ouders over G Suite for Education
ICT-Migratie naar G Suite for Education
In de voorjaarsvakantie gaat onze school migreren naar G
Suite for Education. De migratie en het beheer van deze
omgeving wordt gedaan door Cloudwise. Voor meer
informatie over Cloudwise kunt u eens kijken op
www.cloudwise.nl.
Na de vakantie is de school omgezet naar de COOL
omgeving van Cloudwise en krijgen alle medewerkers en
leerlingen een G Suite for Education account.
Wat betekent dit voor uw kind?
Alle kinderen gaan werken in de COOL omgeving (Cloudwise Online Onderwijs
Leerplatform). Zij krijgen allemaal een G Suite for Education account. G Suite for
Education is een pakket met tools, waarmee kinderen (digitaal) samen kunnen leren en
werken.

G Suite for Education
Het voordeel van de Educatie versie is dat:
● de school eigenaar is van de gegevens, niet Google;
● het op elk apparaat te gebruiken is, dus ook thuis;
● er geen reclame is, ook niet wanneer kinderen als ze zijn ingelogd zoeken met www.google.com;
● Google Safe Search als standaard instelling voor veilig zoeken op het internet kan worden ingesteld door de
school;
● ieder account de beschikking heeft over onbeperkte opslagruimte.
Voor meer informatie over G Suite for Education, kijk gerust op de volgende websites:
● https://www.google.nl/intl/nl_nl/edu/
● https://gsuite.google.nl/learning-center/
● https://www.google.nl/intl/nl_nl/edu/trust/

E-mailen, opslaan, samenwerken
Voor de kinderen vanaf groep 5 worden applicaties als Gmail en Google Drive
(opslagruimte voor documenten) beschikbaar gesteld. Het gebruik van de e-mail applicatie
beperkt zich tot emails versturen binnen het domein = binnen de school. De Google Drive
zorgt ervoor dat kinderen online alles kunnen opslaan, documenten kunnen organiseren en
archiveren, documenten makkelijk terug kunnen vinden en er samengewerkt kan worden
door documenten te delen.
COOL omgeving, vb

De COOL omgeving is via een afgeschermd portaal bereikbaar. Binnen dit beveiligde portaal zijn alle Apps en
educatieve software via tegels toegankelijk voor de kinderen.
Inloggen
Het eerste aanmeldwachtwoord van het G Suite account is bekend bij de
leerkracht van uw zoon/dochter. Wanneer uw kind voor het eerst inlogt, kan
hij/zij het wachtwoord aanpassen in een persoonlijk wachtwoord. De ICTcoördinator of leerkracht van de groep kan het wachtwoord resetten indien
nodig. Het persoonlijke wachtwoord is nooit inzichtelijk voor de school of
Cloudwise.
Klaar voor de start!
Het is voor zowel de leerlingen als de teamleden best even wennen om te
werken met dit nieuwe systeem, maar we zien veel voordelen en iedereen gaat zijn best doen om het snel onder de
knie te krijgen.
Kom gerust een keertje kijken of vraag uw kind(-eren) ernaar.

