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Beste ouder(s),
Deze dag begon met sneeuw, en nu is de zon weer doorgebroken, ook
bijzonder!
Zoals u in het stuk hieronder kunt lezen gaat het goed met het onderwijs
op de KCK in deze bijzondere tijd.
We hopen weer meer bewegingsvrijheid te krijgen, maar het is heel fijn te
merken dat het onderwijs er niet erg onder geleden heeft en we hier op school dus niet over
achterstanden spreken.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Up-date onderwijs
Het afgelopen schooljaar is een bijzonder jaar geweest
(en nog...). Als gevolg van Covid 19 mogen ouders niet
meer in school, zijn we een aantal keer in lockdown
geweest, heeft school afstandsonderwijs georganiseerd
en hebben de ouders meegeholpen bij het schoolwerk
van de kinderen. Ook is er nu veel structuur in school
zoals in de rij staan, looproutes en alle acties alleen met
eigen groep en niet met gemengde groepen. Extra
activiteiten zijn er niet of nauwelijks geweest omdat dit
niet mogelijk was door de regels omtrent Covid 19.
Toetsmomenten en gespreksmomenten zijn verschoven.
De insteek van school is steeds om zo goed en efficiënt
mogelijk onderwijs te blijven geven. Ook heeft school ingezet op extra
ondersteuning (extra handen in de klas) d.m.v. onze onderwijsassistenten maar
ook door studenten van Studytree.
Afgelopen weken zijn de midden Cito toetsen afgenomen in groep 3 t/m 7. De
resultaten zijn verbluffend goed, hoger veelal dan normaal gesproken. Dat is reden
om blij te zijn, maar ook om te kijken wat er zo goed heeft gewerkt in onze aanpak
het afgelopen jaar. Afgelopen studiedag heeft het team de school- en
groepsanalyse gemaakt en gekeken naar wat er gewerkt heeft bij dit succes.
Kortom: op zoek naar de sleutel van het succes.
Duidelijk is in ieder geval dat u enorm veel heeft bijgedragen aan het onderwijs van
uw kind in lockdown-tijd. Vandaag bleek dat ook tijdens de gesprekken die wij met
de leerlingenraad voerden.
Uit de conclusies van het onderzoeksbureau dat u namens AmstelWijs vragen heeft
gesteld bleek dat u de aandacht voor het welzijn van de leerlingen, het
afstandsonderwijs, de ondersteuning en de communicatie positief ervaren heeft

waarbij een verbetering zichtbaar is bij de 2e lockdown ten opzichte van de 1e
lockdown.
Ook de leerlingenraad gaf aan dat bij de 2e lockdown de structuur en hoeveelheid
van de online lessen en de mogelijkheid daarbij zelf in het eigen boek mee te
werken een verbetering bracht ten opzicht van de 1e lockdown.
We hopen deze opgedane ervaring en kennis niet weer nodig te hebben voor een
lockdown. Wel danken wij u nogmaals voor uw vele hulp en input waardoor we
samen het onderwijs zo goed door hebben kunnen laten lopen.

Koningsspelen
De Koningsspelen op 23 april a.s. worden iets anders ingevuld dan
normaal (vanwege Covid19), maar niet minder leuk! De dag staat
in het teken van veel buiten bewegen, op een veilige manier. Er zijn
spelletjes van de beweegbus, er zijn extra momenten om buiten te
spelen en er worden spelletjes in de klas gespeeld.
Kortom: we gaan er een leuke beweegdag van maken!

Boompje voor ieder Amstelveens
kind
Hieronder een bericht vanuit de gemeente
Amstelveen over de uitgedeelde boompjes:

De week na Pasen voelde heel Amstelveen aan als een
koelcel. De zondag erna begon het ook nog eens flink
te regenen. Voor mensen niet zo prettig maar de
uitgedeelde thuiskweekboompjes konden het niet
beter treffen!
We begrijpen dat niet iedereen een plek heeft of kan vinden voor een boom ook al zijn alle tien
de soorten prima te snoeien. Daarom organiseren we over twee jaar een plantdag, ergens op
een plek of meerdere plekken in Amstelveen. De boompjes hebben dan nog een handzame
afmeting. Hoe kinderen de boompjes die twee jaar moeten verzorgen en laten opgroeien staat
in de folder die ze hebben gekregen. Dat opkweken kan in een pot maar ze moeten dan ook in
de zomer regelmatig water krijgen. Ze in de volle grond planten en ze over twee jaar weer ruim
uitsteken voor verhuizing naar de definitieve plek kan ook. Als de boom bij u een goede plek
heeft gevonden, mag de boom daar blijven.

Centrale Eindtoets groep 8
Volgende week zal groep 8 deelnemen aan de Cito Centrale Eindtoets. Wij wensen hun veel
ontspanning en succes toe

Griekse vazen van groep 5/6
Groep 5/6 is vanuit onze wereldoriëntatie methode DaVinci
aan het werk binnen het thema Grieken en Romeinen.
Hiernaast ziet u de Griekse vazen die zij gemaakt hebben.

Berichten van buiten de school
Amsterdammertjes
Lees hier de nieuwe editie van AMSTERDAMMERTJES
met een overzicht van de leukste activiteiten rond de
komende meivakantie.

Hockey voor iedereen

