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Beste ouder(s),
Sinterklaas is in Nederland!
Elke avond is dat te zien op het Sinterklaasjournaal. Hij heeft
ook beloofd ons op school te komen bezoeken op vrijdag 4
december! Omdat we ons in deze tijd aan de speciale regels
moeten houden, zal dit bezoek in de school plaatsvinden en
dus zonder ouders en geen aankomst op het plein.
De school is al in sint-sfeer gebracht.
Onderaan de nieuwsbrief vindt u een leuke link naar een
Amstelveens sinterklaasfilmpje.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

A.s. maandag 23 nov. - studiedag -

kinderen vrij

!

Voortgangsgesprekken groepen 1, 2 en 3
Deze gesprekken vinden in de komende dagen plaats. De route naar het
digitale gesprek is via Classroom. Log met uw kind in zijn/haar
Classroom en klik op de link, het juiste scherm opent zich dan vanzelf.
Sta microfoon en camera toe. Belangrijk dat u op tijd inlogt, de volgende
ouder komt na 10 minuten ook inloggen, u moet dan weer ophangen.

Jaarvergadering MR & OR 2020
Afgelopen donderdag 12 november 2020 hebben wij via de digitale route de
jaarvergadering gehouden met MR en afvaardiging van OR. Voor de herfstvakantie
hebben wij alle jaarstukken met u gedeeld en gevraagd of u vragen, opmerkingen
had of wilde inloggen tijdens de jaarvergadering. Hierop hebben wij geen reacties
ontvangen.
Op de website onder het kopje OUDERS / MR vindt u alle stukken en ook het verslag van de
jaarvergadering.
Tijdens de vergadering is de ouderbijdrage voor het jaar 2020-2021 vastgesteld. Deze kan
eenmalig omlaag naar € 35,- omdat het afgelopen jaar (vanwege Corona) de schoolreis
moest worden afgezegd.
Dit jaar zal de inning van de ouderbijdrage via Schoolkassa plaatsvinden. U ontvangt dit
verzoek deze week woensdag.

Gezond eten en drinken
Omdat het zo belangrijk is, citeren we hieronder een stukje uit onze
schoolgids:
“Leerlingen nemen het eten en drinken van thuis mee. Het belang van
gezond eten en drinken onderschrijft de Kindercampus King. Tijdens de
lunch geldt, net als tijdens de korte pauze, geen snoep, koek, frisdrank
maar gezond eten en drinken, kinderen kunnen altijd hun waterfles
vullen tijdens de pauze.”

Kunst uit groep 3

Heel veel doppen
Geweldig dat de stroom plastic doppen binnen blijft komen.
Hiermee blijven we geld inzamelen voor de hulphonden, Dank!

Schoolfotograaf
Deze woensdagochtend komt de schoolfotograaf op school om van de kinderen die hij bij de
eerste ronde gemist heeft nog een portretfoto te maken.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Sint in Amstelveen
Helaas vindt er dit jaar geen grote intocht van Sinterklaas plaats in Amstelveen.
Maar de Sint is natuurlijk Amstelveen dit jaar niet vergeten. Deze video is tot
stand gekomen in samenwerking met diverse Amstelveense kinderen, de
gemeente Amstelveen en het sinterklaascomité en de kinderkrant Amstelkids.
Leuk om met uw kind te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=3C21fx2MsRI&feature=youtu.be
Veel kijkplezier!

Superboek
Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen!
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben
met lezen, bijvoorbeeld
door dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele beperking,
kan het ook moeilijk
zijn. Wij helpen deze kinderen graag! Hoe? Met de
jeugdcollectie van Passend
Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten en tijdschriften
in verschillende
leesvormen zoals audio, braille en grootletter. Voor de jeugd
is er een speciale
collectie beschikbaar met ruim 14.000 gesproken boeken,
3.500 brailleboeken en
meer dan 20 jeugdtijdschriften.
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Hier staan ook
de actuele en populaire titels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en
Janneke, Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, Divergent, Julius Zebra en
Kidsweek.
Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis Daisylezer-app (voor
iOS en Android) of de site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo wordt het voor
deze leerlingen makkelijker en leuker om te lezen.
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking
tot 18 jaar! Bij inschrijving is de toestemming van ouders nodig.
Voordelen van superboek.nl:
Meer dan 14.000 gesproken boeken
Gerangschikt op leeftijd
Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wilt
Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS,
slechtziendheid of ADHD
Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl

Hockey Voor Iedereen
Beste ouder(s)/verzorgende,
Wij zijn vier beginnend ondernemers die het project Hockey Voor Iedereen zijn
gestart.
Hockey is een ontzettend leuke sport die door veel kinderen en volwassenen in
Nederland wordt gespeeld. Helaas is de sport, vanwege hoge contributiekosten
en het aanschaffen van de noodzakelijke materialen, vrij duur. Door de hoge
kosten kunnen kinderen uit minder vermogende huishoudens op dit moment niet genieten
van deze sport. Hier gaan wij verandering in brengen want hockey is namelijk voor edereen.

Optioneel:
Gratis proeftrainingen op HIC
Vanaf oktober kunnen kinderen uit minder vermogende huishoudens meedoen met gratis
proeftrainingen op de woensdagmiddag om kennis te maken met de sport. Deze
proeftrainingen zijn op hockeyvereniging HIC in Amstelveen, vlakbij de School of
Understanding. Het is voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar oud en op de locatie zelf kun
je een hockeystick lenen. Neem wel zelf je eigen sportkleding mee.
Na de proeftrainingen:
Is uw kind enthousiast na de proeftraining(en) en geïnteresseerd om echt lid te worden?
Dan regelen wij een vergoed lidmaatschap via fondsen en zullen we via een inzamelactie op
de club hockeyspullen regelen. Het is dus mogelijk om regulier lid te worden.
Voor wie is “Hockey Voor Iedereen”?:
● Kinderen tussen van 5 t/m 12 jaar oud
● Geïnteresseerd in de teamsport hockey en bereid om mee te doen met minimaal twee
proeftrainingen
● Momenteel niet in staat de contributie te betalen en nieuwe materialen aan te schaffen*
Aanmelden:
Op hockeyvereniging HIC is ruimte voor vijftig kinderen die aan de beschrijving voldoen dus
meld je snel door te mailen naar hockeyvooriedereen@gmail.com. Wij nemen dan verder
contact op over precieze tijden en informatie over de proeftrainingen. Voor meer informatie
kunt u een kijkje nemen op onze website: www.hockeyvooriedereen.info.
Met vriendelijke groet,
Hockey Voor Iedereen-Team
*Wij volgen de richtlijnen van Amstelveen Stadspas bij het vaststellen van minder
vermogende huishoudens. Bent u in het bezit van een Stadspas? Dan kan uw kind sowieso
beroep doen op een fonds. Bent u niet in het bezit van een Stadspas maar zijn de hoge
kosten een beperkende factor? Controleer of u aan de volgende voorwaarden voldoet:
U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
U heeft een laag inkomen rond het sociaal minimum:
● 110% van de voor u geldende inkomensnorm voor alleenstaanden en gehuwden zonder
kinderen tot de pensioengerechtigde leeftijd.
● 130% van de voor u geldende inkomensnorm voor alleenstaande ouders, gezinnen met
kinderen en personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Talententest Turnen

Pietengym

