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Beste   ouder(s),   
  

Welkom   in   schooljaar   2021-2022!   
We   hopen   dat   iedereen   heeft   kunnen   genieten   van   een   
gezonde   en   ontspannen   vakantie.   
Het   team   heeft   afgelopen   week   al   gewerkt   om   te   zorgen   
voor   een   goede   start   met   de   nieuwe   groep.   Ook   heeft   
het   team   toen   scholing   gevolgd   in   onze   nieuwe   
rekenmethode   Snappet   (groep   3-8)   en   de   
kleuterleerkrachten   hebben   een   scholing   Klankonderwijs   
gevolgd.   
  

Wij   zijn   er   klaar   voor   en   zijn   blij   de   kinderen   weer   op   
school   te   ontvangen.   
We   gaan   er   graag   samen   met   u   en   uw   kind   een   mooi   
jaar   van   maken.   

  
Hartelijke   groet,      Francesca   Deenik,   dir.     
  

Praktische   punten:   
➢ vrijdag   heeft   u   de   brief   ontvangen   rond    halen/brengen    en   nog   geldende   Corona   

maatregelen.   Ouders   komen   dus   niet   mee   het   plein   op   en   de   school   in,   op   afspraak   
kunnen   ouders   wel   de   school   in.   

➢ kinderen   verzamelen   in   hun   groepsrij,    bij   regen    lopen   zij   meteen   door   naar   binnen   
➢ kleuters    lopen   altijd   meteen   naar   binnen   tussen   8:20   en   8:30   uur   
➢ denkt   u   eraan   de   kinderen    geen   slippers    naar   school   aan   te   doen?   Dit   geeft   veel   

ongelukken   met   kapotte   voeten   en   valpartijen.   
➢ gymlessen    starten   morgen,   zorgt   u   voor   passende   gymschoenen   met   de   naam   erin   

en   sportkleding   voor   de   groepen   3   t/m   8.   Het   rooster   is   hier   te   vinden   op   de   website   
https://www.kindercampusking.nl/school/gymnastiek-bewegingsblok-rooster/     

➢ op   de    kalender    op   de   website   kunnen   u   alle   data   vinden   waarop   er   speciale   lessen   
of   uitstapjes   op   school   zijn,   oudergesprekken,   vrije   dagen   etc.   Alles   wat   nu   al   bekend   
is,   is   hier   al   te   vinden.    https://www.kindercampusking.nl/kalender/     

➢ Alle   schoolinformatie   is   te   vinden   op   de   website,   scrolt   u   er   gerust   even   doorheen.   
Ook   de   schoolgids,   naschoolse   activiteiten   etc.   Bij   de   volgende   nieuwsbrief   ontvangt   
u   een   kort   verslag   van   ons   schooljaarplan.   

➢ privacyvoorkeur:    via   Parro   kunt   u   vanaf   nu   tot   15   september   aangeven   wat   uw   
voorkeur   is   voor   fotogebruik,   schoolfotogebruik   en   delen   van   uw   gegevens   met   
klassenouder   en   andere   ouders.   Controleer   in   Parro   of   uw   keuze   van   de   
privacyvoorkeuren   is   genoteerd.     

➢ foto’s,    vlak   voor   de   zomervakantie   zijn   we   al   over   gegaan   naar   het   delen   van   foto’s   
met   de   groep   via   de   Parro-app.   Dit   zullen   we   blijven   doen.   My   Album   is   nu   opgezegd.   

➢ kijk   voor   de   begindatum   van   de    naschoolse   activiteiten    bij:   
https://www.kindercampusking.nl/school-amstelveen/activiteiten/     

  

Startgesprekken   
Vanavond   (voor   gezinnen   met   meerdere   kinderen)   en   
morgen   middag   (voor   gezinnen   met   één   kind)   
ontvangt   u   via   de   Parro-app   de   uitnodiging   voor   het   
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startgesprek.   U   kunt   inschrijven   op   een   door   u   te   kiezen   tijd.     
Er   worden   tijden   opengezet    op   de   middag   na   schooltijd   tussen   30   augustus   en   14   
september.   Het   is   de   bedoeling   dat   ouder(s)   en   kind   samen   op   die   tijd   naar   het   leslokaal   
van   het   kind   komen.   De   leerkracht   voor   wie   dat   de   werkdag   is   zal   het   gesprek   met   u   
voeren.   
Dit   is   meteen   de   eerste   mogelijkheid   om   het   lokaal,   de   plek   en   de   leerkracht   van   uw   kind   te   
zien.   We   hopen   dat   iedereen   hier   gebruik   van   maakt.   U   kunt   t/m   vrijdagochtend   12:00   uur   
inschrijven.   Voor   groep   8   is   het   meteen   ook   het   prognose   gesprek.   
  

Snappet,   rekenmethode   groep   3   t/m   8   
Komend   schooljaar,   2021-2022,   zal   het   rekenonderwijs   voor   de   
groepen   3   t/m   8   worden   gegeven   via   de   werkwijze   van   
Snappet   waarbij   de   rekendoelen   zichtbaar   zijn   en   volgens   de   
leerlijn   naar   het   rekendoel   toe   wordt   gewerkt.   Iedere   leerling   
krijgt   een   eigen   device   toebedeeld   aan   het   begin   van   het   
schooljaar.   Voor   de   groepen   3   &   4   is   dat   een   Snappet   tablet,   voor   de   groepen   5,   6,   7   en   8   
een   chromebook.   Na   de   instructie   van   de   leerkracht   gaan   de   leerlingen   op   hun   device   de   
oefensommen   maken.   Snappet   werkt   adaptief,   dat   wil   zeggen   dat   het   niveau   van   de   
sommen   wordt   aangepast   aan   het   kind.   Gaat   het   goed,   dan   worden   de   sommen   steeds   
moeilijker,   vindt   de   leerling   de   sommen   nog   moeilijk   en   worden   veel   foutjes   gemaakt   dan   
worden   de   sommen   iets   eenvoudiger.   Zo   werkt   een   kind   op   eigen   niveau   en   doet   enerzijds   
succeservaringen   op   en   wordt   anderzijds   uitgedaagd   naar   de   moeilijker   sommen   toe   te   
groeien.   Naast   het   device   zullen   de   leerlingen   altijd   ook   op   papier   werken   en   met   concreet   
materiaal   zoals   blokjes,   kralenlijn,   eierdoos,   kubus   etc.    
  

Device   
School   zorgt   voor   aanschaf   en   functioneren   van   de   devices   zoals   
hierboven   beschreven.   Bij   schade   door   ondeugdelijk/onfatsoenlijk   
gebruik   door   een   leerling   zoals   beschadigen   met   een   pen,   toetsen   
lospeuteren,   op   de   grond   laten   vallen   of   viezigheid   op   smeren,   zullen   de   
kosten   voor   reparatie/vervanging   aan   de   ouders   (hun   verzekering)   
worden   doorberekend.   

MR    (=   medezeggenschapsraad)    &   OR    (=   ouderraad)   
Dit   schooljaar   is   er   weer   plek   voor   één   nieuw   MR   lid   en   twee   OR   leden.   Heeft   u   interesse?   
Dan   kunt   u   dat   vanaf   nu   al   melden   bij   directie,   leerkracht   of   OR-   en   MR-leden.   Later   volgt   
hier   nog   een   aparte   brief   over.   
  

Gegevens   controleren   in   Ouderportaal   
Om   alle   telefoonnummers,   mailadressen   en   verdere   gegevens   in   de   
leerlingadministratie   up   to   date   te   hebben,   vragen   wij   u,   om   de   gegevens  
van   u   en   uw   kind(eren)   in   het   Ouderportaal   na   te   lopen.   Ouders   kunnen   
elkaars   gegevens   niet   zien,   daarom   vragen   wij   beide   ouders   om   hun   
eigen   gegevens   na   te   kijken.     

Kunt   u   niet   in   het   Ouderportaal   inloggen,   probeert   u   dan   de   optie   wachtwoord   vergeten,   als   
u   de   gebruikersnaam   nog   weet.   
Heeft   maar   één   ouder   toegang   tot   het   Ouderportaal,   dan   missen   wij   eventueel   het   
mailadres   van   de   andere   ouder.   Zonder   apart   mailadres   kunnen   wij   een   tweede   ouder   geen   
toegang   geven   tot   het   Ouderportaal.   
Attentie:   bij   de   noodnummers   nemen   wij   geen   nummers   van   ouders   op,   deze   staan   anders   
dubbel   in   de   leerlingadministratie.   Hier   alleen   nummers   invullen   van   eventuele   derden   die   
wij   kunnen   contacten   wanneer   b.v.   uw   kind   ziek   wordt.   



Nederlandse   les   voor   ouders  
Aanstaande   donderdag   start   de   Nederlandse   les   weer   hier   in   het   schoolgebouw   op   de   
begane   grond   in   een   BSO   ruimte.   De   cursisten   van   vorige   jaar   worden   daar   
verwacht.   Voor   de   nieuwe   cursisten   start   de   les   iets   later,   Lutfiye   laat   u   dat   weten.   
Zo   hebben   ouders   die   zich   nog   niet   hebben   aangemeld   de   kans   dit   nu   nog   te   doen!   
  

Bel   of   mail   naar   onderstaand   adres   als   u   ook:   
  

· beter   wilt   leren   praten   met   de   juf   of   meester   
· uw   kind   zo   goed   mogelijk   wilt   helpen   op   school   
· meer   inzicht   wilt   in   het   opvoeden   tussen   twee   culturen   
· meer   inzicht   wilt   over   het   onderwijs   op   de   school   van   uw   kind   
· informatie   en   advies   over   rapportgesprekken   wilt   krijgen   
· de   Nederlandse   taal   wilt   leren   
· wilt   weten   hoe   de   doorstroom   van   het   basisonderwijs   naar   het   voortgezet   

onderwijs   er   uitziet   
  

https://www.kindercampusking.nl/ouders/nederlandse-les-voor-ouders/     
  

Wanneer: Donderdagochtend   09:00   -   11:30   uur   
Start: 26   augustus   2021   
  

Mocht   u   zich   willen   opgeven   of   vragen   hebben   dan   kunt   u   zich   melden   bij     
Lütfiye   Adibelli   06   41314119  ladibelli@hotmail.com   
  

Kinderen   alleen   met   bekenden   mee   
Ons   heeft   het   bericht   bereikt   dat   in   de   zomervakantie   in   de   woonwijk   naast   de   school   
kinderen   zijn   aangesproken   door   twee   mannen   in   een   wit   busje   met   blauw   kenteken   met   de   
vraag   of   zij   snoepjes   wilden.   Goed   om   thuis   ook   weer   even   te   bespreken   dat   je   nooit   met   
vreemden   mee   moet   gaan,   hoe   leuk   hun   aanbod   ook   is,   en   het   meteen   aan   je   ouder   gaat   
vertellen.   
  

TSO   restitutie   
In   de   maand   augustus   zal   vanuit   AmstelWijs   de   restitutie   van   de   TSO   gelden   over   de   
lockdownperiode   worden   uitbetaald   aan   de   ouders   die   hebben   aangegeven   dit   graag   te   
ontvangen.   
  

Philine   geboren!   
Juf   Serah   is   op   13   juli   bevallen   van   een   mooie,   gezonde   dochter   Philine.   Het   
gaat   goed   met   moeder,   kind   en   gezin.   Tot   de   kerstvakantie   zal   Serah   lekker   
thuis   zijn   om   zelf   voor   haar   te   zorgen.   Na   de   kerstvakantie   komt   juf   Serah   terug   
op   school   om   te   werken   op   maandag,   dinsdag   en   woensdag.   Veel   geluk   samen!   
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