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Beste ouder(s),
De decembermaand staat voor de deur, altijd een
gezellige maand. Hieronder vertellen we hoe de
feestdagen dit jaar gevierd zullen worden op school.
Vorige week werden we al door Piet bezocht! Hij is de
klassen rond gegaan en kinderen mochten hun schoen
zetten. Met feestelijke, lichtgevende smileys ging
iedereen naar huis.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Sintviering
Komende vrijdag is het zover. De ochtend staat dan in het teken van de
sinterklaasviering. De kinderen komen op gewone tijd naar school en
gaan naar de klas. Ouders gaan weer weg van het gebouw en plein, dit
jaar is geen aankomst op het plein.
Verder kunnen we het feest gelukkig vieren zoals we gewend zijn. Alle
kinderen zijn om 12:30 uur vrij. Dus geen lunch meenemen, alleen
pauzehap. De groepen 5 t/m 8 hebben surprises en gedichten voor
elkaar gemaakt. Kunt u hen helpen herinneren deze a.s. donderdag al
mee te nemen naar school?

Oproep: bibliotheekouders gezocht
Onze schoolbibliotheek is weer open! Heel fijn voor de kinderen om
weer lekker nieuwe boeken uit te kunnen kiezen en te lezen. In plaats
van twee ouders kan er nu maar één ouder tegelijk in de bibliotheek
zijn. We zijn op zoek naar nieuwe bibliotheekouders die ons twee uur
kunnen helpen op maandag, dinsdag of donderdag. Kunt u ons helpen?
We horen het graag!
school@kindercampusking.nl

Sociaal koken in Corona tijd
De afgelopen weken is het erg zoeken geweest hoe het sociaal koken een vorm
kon vinden. En daarin is een goede manier gevonden, coronaproof! We komen
allemaal vanuit huis, iedere woensdag, via de app. Hiervoor stuurt degene die
een leuk recept heeft voor maandag de boodschappenlijst rond. Dan kan
iedereen de boodschappen in huis halen.
Op woensdag bellen we via WhatsApp of zoom met elkaar en koken we de
lekkerst dingen. Op deze manier oefenen we ook weer de Nederlandse taal,
oefenen we zelf het koken en we zien een beetje van elkaars huis. Op de foto’s
kun je de manier zien hoe het in zijn werk gaat en de verschillende resultaten
van hetzelfde recept.
Mocht je mee willen doen, laat het dan even weten aan de wijkcoach:
Ghoesna Janmohamed – g.janmohamed@participe.nu
of 06 – 104 55 444

Kerst
In de laatste schoolweek van 2020 stond op donderdagavond het
kerstdiner gepland. Dat gaat niet door. De kinderen zijn die
donderdagmiddag ook niet vrij maar gaan gewoon naar school.
Nu ouders niet op het schoolplein kunnen komen, is het in het
donker op school komen met pannen eten die ieder thuis heeft
gemaakt etc. niet goed binnen de richtlijnen te doen.
Wat wel doorgaat is een ontbijt in de klas op vrijdag 18 december. Alle kinderen nemen
die ochtend hun eigen speciale ontbijt mee. In deze tijd maak je dus alleen eten voor je
eigen kind. Het is saai maar in Coronatijd wel verantwoord. We gaan er een gezellige dag
van maken die begint met samen ontbijten.
U ontvangt hierover nog nadere informatie.

Ouderenquête
Dank aan de ouders die de enquête ingevuld hebben. We hebben
ook onder het team vragenlijsten uitgezet en zullen u na de
kerstvakantie laten weten welke informatie en actiepunten de
verschillende lijsten opleveren. Het punt dat we nu al aan het
uitwerken zijn, betreft de behoefte van ouders overzicht te
krijgen in de verschillende communicatievormen en digitale
werkvormen, hoe deze ingezet worden en de werkwijze en inlog om deze te benaderen. We
begrijpen heel goed dat helderheid en overzicht hierin gewenst is en zijn een overzichtelijk
A4 voor u aan het maken.

Corona - update
Gelukkig gaat het nog steeds goed op school! Helaas hebben
sommige gezinnen van school wel te maken met positieve uitslagen
en quarantaine. Maar doordat iedereen dit serieus neemt en netjes
volgens de regels behandelt, blijft de school gewoon kunnen werken.
Dit schooljaar hebben we nog niet te maken gehad met positief
geteste leerkrachten.
De nieuwe richtlijnen hebben niet geleid tot aanpassingen op school.
Vanaf morgen is het dragen van een mondkap verplicht in openbare ruimtes. Dat is een
school niet. Wel vragen wij externe volwassenen die toch in het gebouw moeten komen, een
mondkap te dragen in de gangen.

Kunst uit groep 5

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Tips van de leesconsulent
De feestelijke decemberdagen komen er weer aan.
Dat betekent gezellige avonden met spelletjes,
kerstfilms en ... lezen!
In onze nieuwsbrief besteden we weer aandacht
aan de leukste nieuwe boeken én lees je waarom
het zo goed is om te blijven (voor)lezen in de
vakantie. Slaat de verveling toe? Werp dan eens
een blik in onze jeugdagenda waarin alle
activiteiten voor deze maand staan.
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de link:
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html

