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________________________________________________________
Beste ouder(s),
We hopen dat u allen genoten heeft van een fijne, ontspannen herfstvakantie.
De tijd met bijzondere maatregelen vanwege het Coronavirus duurt nog voort en afgelopen
dinsdag zijn de maatregelen weer aangescherpt. Gelukkig mogen de
basisscholen gewoon “live” les blijven geven aan hele groepen.
Zoals voor de herfstvakantie aangegeven en met u gedeeld, hebben wij een
noodplan klaarliggen voor het moment dat leerkrachten uitvallen door testen of
quarantaine en we het niet meer op kunnen vangen. Dan gaat dit plan voor
langere tijd in werking.
Ook nu best spannend voor het team om wel op locatie te werken en afstand te
houden tot de collega’s. In de gangen worden soms mondkapjes gedragen en
wij komen niet meer samen in pauzetijd.
We hopen dat het met de geldende maatregelen weer onder controle komt en
we weer iets “socialer” kunnen zijn. Voor de komende tijd zullen alle “externe” contacten via
digitale weg zijn.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Corona maatregelen
Het nieuwe protocol voor basisonderwijs is nog in de maak. De link naar het
huidige protocol is hier te vinden of op onze website onder nieuwsbrieven.
Een belangrijke regel bij een positieve testuitslag binnen het gezin is:
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en
een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact
met die persoon, thuisblijven. Nadat die persoon 24 uur klachtenvrij is.
Neem hierover altijd contact op met school! Wij gaan dan een
“thuiswerkpakket” voor uw kind maken.

Nieuw MR lid
Mijn naam is Jeroen Terheggen, ik ben de vader van Minke (groep 4a) en
Felien (groep 2a). Ik ben getrouwd met Na en wij wonen alweer tien jaar
met veel plezier in Amstelveen.
Als lid van de MR namens de ouders wil ik graag mijn bijdrage leveren aan
een veilig en fijn leerklimaat voor onze kinderen door mee te denken en te
adviseren over het beleid van de school onder meer vanuit mijn financieel
economische kennis en kunde. Zodat onze kinderen en het team van
Kindercampus King samen kunnen groeien en bloeien, ook in deze
bijzondere tijd. Ik vind het belangrijk dat ouders zich betrokken kunnen
voelen bij het onderwijs van hun kinderen, en ook dat de communicatie
tussen ouders, de leerkrachten en school soepel verloopt.

Kookboek van KCK ouders

Klik op de link voor het informatiefilmpje van de ouders van het kookboek:
kookboek van KCK kookouders wil u ook een exemplaar? Maak € 1,50 over naar:
Rekeningnummer Kindercampus King, school: NL98 INGB 0007 6094 58
of geef het mee aan uw kind, u ontvangt het kookboekje dan retour.

Ouderportaal en Parro
In het Ouderportaal van ParnasSys kunt u vanaf vandaag weer alle toetsuitslagen zien. De
uitslagen van de afgenomen methodetoetsen kunt u direct inzien. Half februari zetten wij de
toetsen tijdelijk dicht, zodat de leerkrachten de invoer voor de nieuwe rapporten kunnen
klaar zetten.
De Parro-applicatie op de telefoon en parro.talk op de pc gebruiken we nu om de
voortgangsgesprekken in te plannen en zodat de leerkracht u snel een bericht kan sturen.
Wij gebruiken de app nog niet zo, dat u via deze weg de leerkracht kunt appen.

Kinderkunst in de school
Kleiwerk van groep 7B en 4

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Verkoopavond Boekhandel Venstra
… en sparen voor de schoolbieb!
Aanstaande woensdag 21 oktober is de laatste van de serie speciale
Kinderboekenkoopavonden. Daarvoor nodigen we alle als juffen en meesters,
ouders en hun kinderen van harte uit. In verband met de nieuwe
Corona-maatregelen zijn wij die avond open van 18:00 tot 20:00 uur.
Aan de hand van het aantal uit te delen mandjes bepalen we of de veiligheid is
gewaarborgd.
Daardoor kan het zijn dat er een korte wachttijd ontstaat.
Ook op deze laatste Kinderboekenkoopavond kunnen kinderen en hun ouders
sparen voor de Schoolbieb door de kassabon bij Libris Venstra meteen in de ‘bak’ van de
school te laten doen.
Start vroeg met Sint- en Kerstaankopen en laat de Sint en de Kerstman bij ons de cadeaus
uitzoeken.
Geef bij de kassa door aan welke schoolbibliotheek gedoneerd wordt zodat de kassabon in
de juiste bak terechtkomt.
Libris Venstra zal 20% van alle aankopen (dus ook niet kinderboeken!) op deze avond aan
de schoolbibliotheek doneren en bericht de school eind oktober over het tegoed.

Nieuwsbrief van de Bibliotheek voor in de kinderboekenweek

Yes! Het is weer tijd voor de leukste week van het jaar: de
Kinderboekenweek! In onze nieuwsbrief van deze maand
vind je de leukste nieuwe boekentips waarmee we terug in
de tijd reizen. Daarnaast besteden we aandacht aan
zoekboeken en organiseren we een heel leuk uitje in de
herfstvakantie. Nieuwsgierig geworden? Klik op de link voor
onze nieuwsbrief.

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html

Monkey Moves

