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Beste ouder(s),
Nu jullie niet in de school kunnen komen, is voor jullie nog niet
zichtbaar dat we sinds dit schooljaar met een nieuw
schoonmaakbedrijf werken en dat is geweldig! We zijn enorm blij dat
we na drie verschillende schoonmaakbedrijven de afgelopen twee
jaar nu met een bedrijf werken waarbij het zichtbaar schoon en fris
is in de school. Op de begroting betekent dit een groter budget voor
schoonmaak maar, zeker in deze tijd, een schoon en veilig gevoel.
Ook krijgen wij volgende week in alle lokalen nieuwe kasten! We
zullen een foto in de volgende nieuwsbrief zetten om u ook die aanblik mee te geven.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Voortgangsgesprekken
Vanaf woensdag starten de gesprekken in de groepen 4 t/m 8, het
startgesprek met u, uw kind en de (nieuwe) leerkracht. Dit jaar zijn
daarbij ook meteen de CITO-uitslagen te bespreken. Vanwege de
Coronamaatregelen en onderwijs op afstand hebben we in juni geen
toetsen afgenomen maar de tijd die we weer kregen met de kinderen
op school gebruikt voor onderwijs. De afgelopen weken hebben we de
toetsen: begrijpend lezen, rekenen en spelling wel afgenomen. Dat
betekent dus b.v. voor een leerling in groep 6 dat nu in september de toets E5 is afgenomen
met aangepaste normering. Groep 8 heeft in deze tijd de entreetoets gemaakt. Tijdens de
geplande prognosegesprekken zal daarvan ook de uitslag besproken worden.
Zoals vrijdag aan u gemaild, zullen de gesprekken voor de groepen 4-7 gevoerd worden via
MEET. U ontvangt de link hiervoor van de leerkracht.
● de bedoeling is dat u met uw kind deelneemt
● beide ouders kunnen ook vanaf verschillende locaties inloggen en deelnemen
● zorg dat u precies op uw afgesproken tijd de MEET link aanklikt
● wellicht moet de leerkracht het vorige gesprek dan snel afsluiten en zal daarna u
toelaten, wacht dus tot u wordt toegelaten.

Vragen aan u
Omdat wij graag van u horen hoe u de afgelopen maanden en het
thuisonderwijs heeft ervaren en hoe u de informatievoorziening vanuit school
en de groepen ervaart, willen wij u vragen een kort vragenlijstje hierover in
te vullen. Samen met OR en MR hebben we bekeken op welke vragen we
graag een antwoord van u ontvangen. Onderaan de vragen is ook de
mogelijkheid om tips of specificering van uw antwoord te geven. Maak hier
vooral gebruik van zodat wij uw feedback kunnen gebruiken om nog beter
aan te sluiten in de toekomst. U ontvangt deze Google vragenlijst a.s.
woensdag.

Vragen aan de leerlingen
Morgen spreekt de directie met de leeerlingenraad om ook van het te horen
hoe het onderwijs op afstand ervaren is.

Koffieochtend
A.s. maandag 5 oktober om 8:45 uur stond de eerste koffieochtend van directie met
ouders gepland. Deze zal niet live kunnen plaatsvinden. We kunnen wel via MEET
vragen beantwoorden die u wellicht heeft naar aanleiding van de korte weergave van
ons Schooljaarplan waarin de ontwikkelpunten van komend jaar zijn beschreven en de
evaluatie van afgelopen jaar.
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2020/09/KCK-ontwikkelingsplannen2020-2021-en-evaluatie-2019-2020.pdf
Wilt u deelnemen aan deze MEET, stuur dan een mailtje naar school@kindercampusking.nl
en dan ontvangt u de link voor de MEET.

MR verkiezingen en jaarstukken

Vanuit de verkiezingscommissie voor de Medezeggenschapsraad bent u uitgenodigd u
kandidaat te stellen voor de MR. Tot op heden hebben zich nog geen ouders aangemeld.
Wie zou deze plek in willen nemen? U beslist mee in beleidsvraagstukken van de school en
kunt punten aanbrengen die spelen vanuit de ouders. We komen ongeveer 6 x per jaar ‘s
avonds samen, op dit moment via Google MEET. Vaak is er inleeswerk nodig voor een
vergadering. Op het moment bestaat de OMR alleen uit moeders, vaders worden
nadrukkelijk gevraagd te reageren op deze vacature. U kunt zich aanmelden via
mr@kindercampusking.nl
Volgende week sturen wij alle ouders de link naar de jaarstukken. U
kunt dan lezen wat de OR en MR het afgelopen jaar voor school
betekend hebben. Tevens staat daarin de financiële verantwoording van
de penningmeester en legt hij het nieuwe jaarbedrag voor de
ouderbijdrage voor. Er zal geen live jaarvergadering zijn dit jaar, via
mail kunt u aangeven of u vragen/opmerkingen heeft of wanneer u niet
instemt met de nieuwe ouderbijdrage. Waar gewenst zullen we op 12
november met een afvaardiging van OR en MR via de MEET beschikbaar zijn voor vragen.

TSO-bijdrage via schoolkassa
Vanmiddag heeft u via schoolkassa een mail ontvangen om de TSO-bijdrage
voor dit schooljaar te betalen. U kunt kiezen uit betalen in één keer en betalen
in negen termijnen. Wij hopen dat u de betaling snel in gang kunt zetten.

Parro
Nog maar een klein aantal ouders is het nog niet gelukt om in te loggen in Parro
of een koppeling te maken met het kind.
Als het u niet lukt en u hulp nodig heeft, laat dan dan a.u.b. weten aan Barbara
via administratie@kindercampusking.nl.

Schoolfotograaf
Afgelopen vrijdag zijn van alle kinderen portretfoto’s gemaakt en per groep
een groepsfoto. U ontvangt voor de herfstvakantie via uw kind het
inlogkaartje via welke u de foto’s kunt bekijken en bestellen.

Kinderkunst in de school
Groep 6 werkt aan
het DaVinci thema
Egypte, hiernaast
ziet u het
hiërogliefenschrift
van de groep.

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start de kinderboekenweek. Het thema is

EN TOEN?

We gaan we terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven! Lees spannende verhalen
over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van
alles te weten over de oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden
te ontdekken.
Verken werelden uit het verleden door het lezen
van boeken!

KINDERBOEKENWEEK OP DE KCK
Op woensdag 30 september mogen de kinderen verkleed komen, in het thema van ‘En
Toen’. Ook vragen we om een boek mee te nemen, je favoriete (geschiedenis)boek.
Er zullen allerlei activiteiten in de klas plaatsvinden, zoals voorlezen aan elkaar, leesvormen
zoals speeddaten, bij de verteltafel over ridders en nog veel meer.
Helaas is het niet mogelijk om een boekenverkoop in school te houden! Gelukkig is de
boekwinkel niet ver en met speciale acties, zie hieronder.
KINDERBOEKENWEEKGESCHENK
Het Kinderboekenweekgeschenk® 2020 wordt geschreven door Arend van Dam. U krijgt het
Kinderboekenweekgeschenk cadeau van uw boekhandelaar bij aankoop € 12,50 aan
kinderboeken. En u spaart voor de Schoolbibliotheek, zie hieronder!

PRENTENBOEK VAN DE KINDERBOEKENWEEK

De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2020 is Mylo Freeman. U kunt haar
kennen van haar boeken over het donkere prinsesje Arabella. Het prentenboek is vanaf de
eerste dag van de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.
HET LIED VAN DE KINDERBOEKENWEEK: EN TOEN?
Dans en zing lekker mee, thuis of in de klas! Dans mee op het nieuwe lied van
Kinderen voor Kinderen, speciaal gemaakt voor de Kinderboekenweek. We zingen over
geschiedenis - van Cleopatra en Van Gogh tot Albert Einstein - en over... jou! Wat ga jij
doen om geschiedenis te maken? De nieuwe clip werd opgenomen in het Rijksmuseum in
Amsterdam. Luister het lied hier: https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s
1.
Venstra: speciale kinderboekenkoopavonden en sparen voor de Schoolbieb
Helaas kan de kinderboekenverkoop op de scholen dit jaar vanwege Corona niet doorgaan.
We nodigen juffen en meesters, de ouders en hun kinderen dan ook heel graag uit voor vier
speciale kinderboekenkoopavonden in de boekwinkel Venstra op het stadshart onder de
Bibliotheek.

Deze vinden plaats op:
● woensdag 30 september
● woensdag 7 oktober
● woensdag 14 oktober
● woensdag 21 oktober

Om deze avonden Corona-proof te organiseren, zijn er twee tijden: van 18.15 tot 19.30 uur
en van 19.45 tot 21.00 uur. Aan de hand van het aantal uit te delen tassen bepalen we of
de veiligheid is gewaarborgd. Daardoor kan het zijn dat er een korte wachttijd ontstaat.
Voor de kinderen en de ouders!
Ook dit jaar kunnen jullie Sparen voor de Schoolbieb door de kassabon bij Libris Venstra
meteen in de ‘bak’ van jouw school te laten doen.
Start vroeg met sint- en kerstaankopen en laat de Sint en de Kerstman ook tijdens de
speciale koopavonden in de Kinderboekenweek, 30 september en 7, 14 en 21 oktober, bij
ons de cadeaus uitzoeken.
Geef bij de kassa door aan welke schoolbibliotheek gedoneerd wordt zodat de kassabon in
de juiste bak terechtkomt. Op deze avonden zal Venstra 20% van alle aankopen (dus niet
alleen kinderboeken!) aan de schoolbibliotheek doneren.
De hele Kinderboekenweek (30-9 t/m 11-10) wordt 20% van de door jullie gekochte
kinderboeken worden gereserveerd voor jullie schoolbibliotheek.
Eind oktober bericht Libris Venstra de school over het tegoed.
Hopelijk zien wij jullie tijdens de Kinderboekenweek en de speciale koopavonden!

2.
Bruna-Actie Sparen voor je schoolbieb
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'?
Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de
kassabon(nen) in op school.
● De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de
actieperiode (van 30 september t/m 11 oktober 2020).
● De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 14 november 2020 door de
school in de speciale Schoolbieb-envelop ingeleverd worden bij de Bruna-winkel.
● De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag.
● De school mag t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel.
Wij hopen dat scholen, kinderen én ouders meedoen, want leesplezier creëer je samen!
●

Kookboek Kindercampus King ouders
De afgelopen drie 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.Het kookboek is 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.
U kunt € 1,50 overmaken op bankrekening
Rekeningnummer Kindercampus King, school:
NL98 INGB 0007 6094 58
Graag naam en groep van uw kind vermelden & kookboek, u ontvangt het boek dan voor de
herfstvakantie via uw kind.

Reminder 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.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
De Musicalvierdaagse

Geen geld voor sport, zwemles,
schoolspullen of laptop voor uw kind?

www.amstelveen.nl/minima

Met behulp van de regelingen van
de gemeente kunnen kinderen:

Een sport
beoefenen

Op muziekles
gaan

Op schoolreisje
gaan

Schoolspullen
kopen

Schoolwerk
maken op hun
eigen laptop

Hun ABC
zwemdiploma
behalen

Begeleid worden
in een vak of
huiswerk

Leuke dingen
doen met de
Amstelveenpas

Gezin met
laag inkomen

Kinderen
4 t/m 17 jaar

Basisschool +
middelbare school

Meer weten?
Kunt u deze extra ondersteuning goed gebruiken? Check op www.amstelveen.nl/minima
de voorwaarden en doe een aanvraag. Wilt u hulp bij het aanvragen? Neem gerust contact
op met het Amstelveenloket (020-540 49 11). U kunt hier ook terecht met vragen over andere
vormen van ondersteuning.

