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Beste ouder(s),
De laatste week van dit bijzondere schooljaar gaat in. Een jaar waarin we voor het eerst ook
onderwijs op afstand hebben moeten
geven. Een jaar waarin ouders niet
meer de school in mogen. En een jaar
waarin iedereen dichtbij of veraf met
het Coronavirus te maken heeft. Dat
heeft het tot een zwaar jaar gemaakt
waar we helaas nog middenin zitten.
Belangrijk om allemaal heel alert te
blijven en direct bij milde verschijnselen
te handelen. Gelukkig doet iedereen dat
ook waardoor we deze eerste periode
van dit schooljaar elke dag op school les
hebben kunnen geven aan elke klas en
het team niet besmet is geraakt. Heel
fijn voor de kinderen, het onderwijs en
het team!
Laten we hopen dat we dit ook in 2021
zo voort kunnen zetten.
We wensen u een fijne, ontspannen en
gezonde kerstvakantie toe en een mooie start van het nieuwe jaar.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Vanavond is er een toespraak van de premier uit het torentje, dan zal er
ook over eventuele scholensluiting besloten worden! In dat geval ontvangt
u een volgende brief.

Kerstontbijt
Deze week donderdag een gewone lesdag tot 14:30 uur. Vrijdag
een feestelijke dag van 8:30-14:30 uur, startend met het ontbijt in
de klas. U heeft afgelopen vrijdag een brief ontvangen over de
mogelijkheden voor het kerstontbijt dat u aan uw kind mee kunt
geven.
8:20 - 8:30 deur open, alle kinderen lopen met hun ontbijt
naar binnen
kinderen mogen mooi aangekleed naar school komen
kinderen kunnen gezelschapsspelletjes meer naar school
nemen
in elke klas staat een Noordman kerstboom, deze gaan ‘s middags de klas uit maar
zijn nog heel mooi. Wilt u die boom dan mee naar huis nemen? Stuur dan een
mailtje naar: school@kindercampusking.nl en dan kunt u de boom om 14:00 uur op
het schoolplein ophalen
14:25 & 14:30 zijn alle klassen vrij en begint de kerstvakantie
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Communicatie en digitaal werken
Vanuit de vragenlijsten die we u in oktober toegestuurd hebben, bleek dat er
veel behoefte is aan duidelijkheid over de verschillende digitale
communicatiewegen die er zijn. En dat begrijpen we. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief, en dus ook op onze website vindt u een A4 met het overzicht.
De kinderen zullen deze in de komende tijd ook op papier mee naar huis
krijgen met hun persoonlijke wachtwoorden ingevuld. digitaal communiceren
en werken

School in-/uitgaan
Ook in januari zullen we de groepen in rijen vanaf het schoolplein ophalen
en samen naar binnen gaan.
De groepen 3, 5, 6 & 8 blijven om 8:25 uur naar binnen gaan, 14:25 uit
(woensdag 12:25 uur).
De groepen 4 & 7 om 8:30 uur en vanaf januari ook groep 5/6 om 8:30
uur en uit om 14:30 (woensdag 12:30 uur).
De kleuters kunnen meteen naar de kleuterdeur komen en tussen 8:20 en
8:30 uur naar binnen. Tussen 14:25 en 14:30 komen de groepen dan om beurten naar
buiten (woensdag tussen 12:25 - 12:30 uur).

Nationaal Cohortonderzoek
Op 26 november hebben wij u via de mail over het Nationaal Cohortonderzoek
laten weten waar wij vanuit school aan mee willen doen. Hiermee krijgen wij
informatie over ons onderwijs en hoe dat landelijk wordt gemeten. Fijn dat
niemand van de ouders daar bezwaar op heeft gemeld. Dan kunnen wij ons nu
aanmelden.

Naschoolse activiteiten
➢ Op 12 januari zal in de groepen 3-5 de Mad science show worden gegeven, daarna
kunnen kinderen besluiten of zij zich op willen geven voor deze naschoolse activiteit.
Wordt gegeven op de maandag. https://www.kindercampusking.nl/science/
➢ schaken, gaat door met de groep die al bezig is
➢ Tekenen, de huidige groep en de wachtlijst is al direct benaderd door Marion
Hamburg.
➢ Typetuin start in maart voor de groepen 6-8, kinderen leren hier blind typen en
kunnen hun certificaat halen. De lessen zijn op maandagmiddag op school en thuis
oefenen is vereist. https://www.kindercampusking.nl/typecursus/
Voor deze lessen komt op die middagen een docent met mondkapje de school binnen.
Als de richtlijnen niet veranderen, is dit mogelijk.

Privacyvoorkeuren wijzigen
Begin januari kunt u in Parro twee weken lang de privacyvoorkeuren voor uw
kinderen zelf aanpassen. In Parro ontvangt u op 4 januari een bericht hoe u dit kunt
doen. Op 16 januari worden de privacyvoorkeuren weer dichtgezet. Vanaf nu krijgt
u na elke zomervakantie en aan het begin van het kalenderjaar deze mogelijkheid.

Kerstkunst uit groep 5 en groep 3

