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Geachte ouder(s),
In de voorjaarsvakantie is de ICT-migratie naar de Google-omgeving en het
werken in de Cloud geëffectueerd. Deze nieuwsbrief is dan ook de eerste,
geschreven in Google doc.! Vanmiddag worden wij als team verder geschoold
in het gebruik hiervan. Uw kind voelt zich waarschijnlijk al thuis
op onze Chromebooks.
Graag uw aandacht voor deze nieuwsbrief waarin ook nieuwe zaken staan waar
u uw mening over kunt geven
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Staking op 15 maart
Vrijdag 15 maart zal er geen onderwijs gegeven worden op
basisscholen tot universiteiten. Hiermee hopen wij de grote zorg over
Nederlands onderwijs in brede zin in beeld te brengen.

De PO-Raad benadrukt dat het belangrijk is dat serieus in
onderwijs wordt geïnvesteerd omdat het met forse en urgente
problemen kampt. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar groter
te worden. Leerlingen en onderwijspersoneel zijn hiervan de
dupe. Het is dan ook van groot belang dat hiervoor oplossingen
worden gevonden. De PO-Raad maakt zich daarom onder meer
hard voor een eerlijk salaris voor werknemers in het primair
onderwijs en het verminderen van de werkdruk.
Deze zorgen delen wij ook op de KCK en ook wij zullen deze dag dus
geen onderwijs geven. De MR ondersteunt deze beslissing en wij hopen dat u, de ouders,
ook begrip heeft voor dit besluit. Het zijn immers uw kinderen die nu en de komende tijd de
gevolgen zullen ondervinden van tekorten aan goed opgeleide docenten die voldoende tijd
krijgen om hun werk met diepgang uit te voeren. Het water staat aan de lippen en dat is
een heel slechte situatie voor de belangrijkste bouwsteen van de maatschappij, nml. goed
en toegankelijk onderwijs voor iedereen.
We vertrouwen er dan ook op dat u een oplossing vindt om uw kind op 15 maart zelf op te
vangen. Mocht u in grote problemen komen, neem dan even contact op met de directie.

Volgend schooljaar, woensdag tot 12:30 uur les
Elk jaar maken wij het rooster voor het nieuwe schooljaar en moeten
daarbij rekenen met het aantal uren onderwijs dat kinderen moeten
ontvangen en het aantal werkuren waarvoor personeelsleden zijn
aangesteld. We hopen daar altijd iets marge tussen te kunnen houden
zodat we ook werk(studie)dagen met het team kunnen plannen waarop de
kinderen vrij zijn.
Dit is altijd heel strak aan en maakte voorheen bv een dubbele week meivakantie ook niet
mogelijk.
Om iets meer marge “te sparen” willen wij vanaf komend schooljaar de woensdag les gaan
geven tot 12:30 uur i.p.v. 12:15 uur. Zo sparen we een kwartier per week en over het
hele jaar ongeveer twee extra dagen. Heeft u hierover een mening die u met ons wilt delen?
Dan kan dat via:
mr@kindercampusking.nl richting MR of school@kindercampusking.nl richting directie
school. We horen het graag!

Kanjer-team
Vorige week woensdag hebben wij met het hele team de
vervolg Kanjertraining gevolgd. Dit geeft ons weer goede
handvatten en sterkt ons in de overtuiging dat we ondersteund
door deze methode kunnen zorgen voor een goed sociaal
klimaat in de groepen en de hele KCK.
Zoals u in de poster hiernaast kunt zien, is het van belang dat
leerkrachten, de groep en de individuele leerling blij worden van
getoond gedrag, en ook u, de ouder.
We hebben elkaar nodig in het ondersteunen van gewenst
gedrag en benoemen wat niet gewenst gedrag is. Dit altijd met
respect in het gesprek naar elkaar toe en voor bv de
opvoedingsstijl van andere ouders.

Prowise digiborden
A.s. Woensdag worden de laatste Smartborden ontkoppeld en krijgen ook de groepen 1/2A,
½ B, 4B en 7A een prachtig Prowisebord. Zo is er weer een mooie impuls en onze ICT
mogelijkheden gegeven.

Dank voor bijdrage kledinginzameling
De kinderburgemeester Jara was trots op de zakken met kleding die zij
namens haar schoolgenoten mee kon nemen naar de Kledingbank. Veel
dank daarvoor.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Armoedecampagne “Niets extra’s? Niets om je voor te schamen!”
Heeft u moeite om financieel rond te komen? Mogelijk kan de gemeente u ondersteunen.
De gemeente Amstelveen heeft verschillende regelingen (zoals vergoedingen contributie
sport, cultuur, zwemles, schoolkosten en een computer) die mensen met een laag inkomen
op weg kunnen helpen. Op www.amstelveen.nl/helpt ziet en leest u hier meer over.
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/publicatie/amstelveen-pakt-armoede-aan_vide
o-s-campagne-niets-extra-s-niets-om-je-voor-te-schamen

