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Beste ouder(s),
De afgelopen week zijn een aantal Cito-toetsen afgenomen in de groepen.
Wanneer deze allemaal zijn afgenomen en ingevoerd, kunt u de uitslagen ook
via ouderportaal inzien. Houd er daarbij rekening mee dat we uit een rare
onderwijstijd komen waarbij de kinderen hele stukken thuis hebben moeten
werken. De Cito-uitslagen zijn een indicatie welke stof beheerst wordt en
waar we de komende tijd aan moeten werken.
Op de studiedag, Goede Vrijdag 2 April, zijn de leerlingen vrij. Wij gaan met het team
dan o.a. de analyse maken van de toetsen en ons onderwijs. Maandag 5 April, 2e
Paasdag is ook een vrije dag voor iedereen.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Update Corona
Deze week weer een update vanuit de regering. We verwachten
daaruit geen veranderingen voor de basisscholen. Als dat wel zo is,
zal ik u daar nog een apart bericht over sturen.
Vorige week moest groep 8 in quarantaine vanwege een positief
geteste leerling. De hele groep is die week getest en uiteindelijk
bleken 6 leerlingen en 1 leerkracht vervolgens ook positief te testen.
Vandaag is groep 8 weer op school.
Op dit moment is de praktijk dat een paar keer per week een teamlid getest moet worden
vanwege milde verschijnselen. Omdat we groepen niet mogen mengen en externen moeten
weren, betekent dit dat we soms in de ochtend een groep moeten laten weten dat er die
dag geen “live” les kan zijn in de klas. Dit was afgelopen vrijdag het geval voor groep 4B.
We begrijpen dat dit heel onhandig / slecht mogelijk is voor ouders. Helaas zijn dat de
noodzakelijke regels nu en hoe beter we die volgen hoe groter de kans dat we zoveel
mogelijk wel les op school kunnen blijven geven. Gelukkig kunnen we nog steeds rekenen
op uw begrip en samenwerking hierin.
Houd in de ochtend de Parro-app in de gaten.
Net als de leerlingen die thuis worden gehouden bij milde verschijnselen en getest worden.
Het is fijn als u steeds een mailtje naar school@kindercampusking.nl stuurt als u de
testuitslag binnen heeft.

Snappet pilot
Volgend jaar zullen wij gaan werken met een nieuwe methode
voor rekenen. Dit jaar zijn we aan het onderzoeken wat de beste
methode voor de KCK is. Dat betekent dat we ook de
mogelijkheden van Snappet gaan onderzoeken. Dit is een digitale
leeromgeving waaraan verschillende vakken gekoppeld zijn. De
groepen 4A, 6 en 7A gaan dit de komende tijd uitproberen. Zij kunnen daar gewoon de
keuze maken voor onze huidige methode “Wereld in getallen”. Zij blijven nu dus met
dezelfde methode, leerlijn en opgaven werken als in de boeken, maar verwerken digitaal.
De groepen 4A en 6 werken middels een speciale Snappet tablet, groep 7A via het
chromebook.
We houden u op de hoogte van onze bevindingen.

DaVinci
Sinds een paar jaar werken wij voor de wereldoriëntatie-vakken: geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie, burgerschapsvorming, 21ste eeuwse vaardigheden, oriëntatie op
jezelf en de wereld, filosofie en levensbeschouwing met de thematische methode DaVinci.
Groep 7 werkt nu aan het thema: De Vikingen, in de boot ziet u hen als Viking zitten, ieder
met een eigen ontworpen schild.

Beweegbus
Elke maand komt een medewerker van het
sportbedrijf Amstelveen met de beweegbus met
mooi materiaal aansluiten bij het
maandag-sportblok. Op dit moment komt de
medewerker niet lesgeven maar wel de spullen
brengen. U ziet de kinderen hiermee bezig op de
foto.

Fietsjes, van wie?
Deze drie fietsjes staan al enige tijd in de
fietsenstalling. Herkent u de fiets van uw kind?
Kunt u dan deze week de fiets mee naar huis
nemen of bij de conciërge melden dat het uw fiets
is?
Als we deze week niets horen, zullen we ze
verwijderen.

Informatie van buiten de school
Buiten sporten op woensdag
www.amstelveensport.nl/events/multisport-buiten/
Wij bieden buiten Multisport lessen aan, waarbij kinderen van
5-10 jaar op woensdagmiddag mee kunnen sporten op het
buitenterrein van de Meerkamp. Leuk én je kunt zo meedoen!

Bibliotheek Amstelland
Lees hier de tips van de leesconsulent.

The Voice Kids KCK
Voor wie het leuk vindt om te kijken:
Elaine, onze leerling uit groep 7, doet mee aan “THE VOICE KIDS”. De
uitzendingen zijn te zien vanaf vrijdag 2 april op RTL4. Succes Elaine!

Schoolspot
Kennen jullie schoolspot al?
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor
medewerkers en ouders van kinderen in het
(speciaal) basisonderwijs.
Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via
schoolspot officiële software, clouddiensten,
hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo betalen ouders bijvoorbeeld
maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is voor ouders zelfs
helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs
smartphones aan met korting.
Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met
leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw kind vaak al school overeenkomsten
inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als
ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting in onze webwinkel.
Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding
of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. Klik hier voor meer
informatie of ga naar de website om een account aan te maken.

