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Beste ouder(s),
Iedereen is weer hard aan het werk. Kinderen hebben afgelopen week de eindcito van eind
vorig jaar gemaakt. En ook het team werkt weer verder aan schoolse ontwikkelingen. In
een apart A4 ontvangt u een kort verslag van de ontwikkelingen
(Schooljaarplan) waaraan wij dit jaar op school gaan werken. A.s. maandag
heeft het team een studiedag van George Smits over communicatie. Op
maandag 21 september zijn alle leerlingen daarom vrij.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Schoolfotograaf
Vrijdag 25 september komt de schoolfotograaf op school. Hij maakt van alle
kinderen een portretfoto en een klassenfoto. U krijgt twee weken daarna het
inlogkaartje waarmee u zelf kunt bekijken of u de foto’s wilt bestellen. Dit gaat
rechtstreeks in contact met de fotograaf, https://studiodeko.nl/. Helaas is het dit
jaar niet mogelijk broer/zus-foto’s op school te laten maken. Dit valt alleen te
realiseren met volwassen hulp en ouders in school. Dat past nu nog niet binnen de geldende
maatregelen. We gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen bij de schoolfotograaf
en op de klassenfoto. Is dat niet zo? Dan graag deze mail beantwoorden en dat aangeven.

Neusverkoudheid
Als reminder nog een keer de beslisbomen voor u. Verkouden kinderen in groep 3-8
kunnen niet naar school!
Groepen 1 t/m 2: beslisboom 0 t/m 6 jaar.
Groepen 3 t/m 8: beslisboom 7 t/m 12 jaar.

Naschoolse activiteiten 2020-2021
dinsdag: Capoeira: start di. 22 sept., deze workshop wordt aangeboden
voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5 u kunt nu aanmelden via dit formulier
dinsdag: schaken, er zijn nog een paar plekjes vrij in de les voor
gevorderden. Informatie en inschrijfformulier vindt u hier
tekenen: deze workshop is vol, een aantal kinderen staat op de
wachtlijst. Vanwege Corona test zijn de lessen niet vorige week begonnen
maar starten 28 september. De gemiste lessen worden er dan achteraan
geplakt tot aan de kerstvakantie.
Zou uw kind ook graag meedoen met een naschoolse activiteit maar zijn de kosten een
probleem? De gemeente kent een sport- en cultuurregeling voor kinderen van € 250,- per
jaar per kind. U kunt hiervan ook gebruik maken voor een naschoolse activiteit.
Lees hier de regelingen van de Gemeente Amstelveen voor kinderen tot 18 jaar.

Plasticdoppeninzameling - geleidehonden
Onze ingezamelde zakken met doppen zijn blij in ontvangst
genomen, geweldige opbrengst! We gaan door met
verzamelen.

Kinderpostzegels
Onze groep 8 zal vanaf woensdag 23 september meewerken aan de
kinderpostzegelactie. Stichting Kinderpostzegels Nederland geeft kwetsbare

kinderen in Nederland en het buitenland kansen op een betere toekomst.
https://www.kinderpostzegels.nl/. Wellicht wordt u in de komende tijd ook via
alternatieve weg benaderd.

Nederlandse les voor ouders
De lessen zijn gestart op de donderdagochtend. Wilt u zich ook aanmelden?
Dat kan nog. Geweldig om met andere ouders van onze school de
Nederlandse taal te leren.
Dutch lessons for parents
Classes started on Thursday morning. Would you also like to register? That
is still possible. Great to learn the Dutch language with other parents from our school.
docent: Lufiye Adibelli, 06-41314119, ladibelli@hotmail.com
informatie, klik hier Nederlandse les ouders 2020

Kookboek Kindercampus King ouders
De afgelopen 3 jaar hebben wij een groep ouders verzameld die op
woensdagochtend bij ons in de school samen kookt, met elkaar in het
Nederlands praat over kinderen, opvoeden, school en tips uitwisselt over
mogelijkheden in de wijk. Dit is zo’n succesvolle groep, u heeft ook al van de
heerlijke happen geproefd tijdens de kerstborrel en eindfeest, dat zij nu ook
een boek hebben samengesteld. a.s. Woensdag overhandigen wij het eerste
exemplaar aan de wethouder onderwijs, Frank Berkhout, daarna is het ook
voor u te koop via school voor € 1,50. U kunt vast bestellen via
administratie@kindercampusking.nl. U kunt zich daar ook aanmelden om
mee te doen.

Koffiekar met wijkcoach
Op woensdag 6 oktober zal de nieuwe wijkcoach, Ghoesna,
om 8:30 uur met een koffiekar op ons schoolplein staan.
Ze wil graag kennismaken met u! Dus loop gerust even
naar de kar toe en drink samen een kop koffie.

Kinderkunst in de school
Nu u niet in de school kunt komen om de mooie kinderkunst te zien, zullen we steeds iets
hiervan in de nieuwsbrief plaatsen. Hieronder ziet u de stad die groep 3 de afgelopen
vrijdagen gemaakt heeft! Ieder kind een eigen huis.

