
  

NIEUW SBRIEF   02,   SCHOOLJAAR   2021-2022   •   06-09-2021   
website:    www.kindercampusking.nl    mail:    school@kindercampuski ng.nl   
telefoon:   020-6417799,    voor   ziekmeldingen:   020-7670366   
________________________________________________________   
  

Beste   ouder(s),   
  

Elk   jaar   maken   scholen   plannen   waarin   het   afgelopen   jaar   wordt   geëvalueerd   
op   alle   onderdelen;   ontwikkelingen,   opbrengsten,   ontvangen   feedback   etc.   
Van   daaruit   bepalen   we   de   nodige   ontwikkelingen   en   acties   voor   het   komende   
jaar.   Dat   alles   wordt   beschreven   in   het    Schooljaarplan .   Een   uitgebreid   stuk   
dat   met   het   team   wordt   opgesteld   en   ter   instemming   wordt   voorgelegd   aan   de   
medezeggenschapsraad   (MR).   Vervolgens   worden   deze   stukken   ingestuurd   
naar   ons   bestuur   Amstelwijs   en   de   onderwijsinspectie.     

Voor   de   ouders   zetten   we   een   kort   overzicht   op   onze   website:   
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2021/08/Schooljaarplan-2021-2022- 
KCK-kort.pdf     
Op    dinsdag   21   september   om   9:00   uur    nodigen   we   ouders   uit   om   via   een   online   
verbinding   van   de   directie   een   toelichting   op   deze   plannen   te   krijgen   en   is   er   ruimte   voor   uw   
vragen.   
Op   dat   moment   inventariseren   we   graag   bij   u   over   welke   onderwerpen   u   tijdens   een   koffie-   
ochtend   meer   zou   willen   horen.   
U   kunt   zich   hier   direct   voor   opgeven   via    school@kindercampusking.nl     
  

Hartelijke   groet,      Francesca   Deenik,   dir.     
  

In   het   schoolgebouw   -   Corona   
● Kleuterouders   mogen,   volgens   rooster,   één   keer   per   week   mee   naar   binnen   en   de   

kleuter   in   de   klas   brengen.   Voor   iedereen   heel   fijn.   Voor   ons   is   het   ook   erg   leuk   om   de   
positieve   reacties   van   jullie   hierover   te   horen!   

● Vorige   en   deze   week   zijn   alle   ouders   met   kind,   volgens   rooster,   uitgenodigd   in   de   klas   
bij   de   leerkracht   voor   het   startgesprek.   
Het   is   fijn   dat   ouders   zo   ook   weer   even   in   het   gebouw   kunnen   zijn   en   kunnen   zien   waar   
de   kinderen   in   de   klas   zitten.   Deze   ruimte   is   er   nu   waarbij   wij   steeds   de   1,5   meter   
afstand   tussen   volwassenen   moeten   garanderen.   De   kleuterouders   die   in   de   ochtend   
meelopen,   vragen   wij   dan   ook   een   mondkap   te   dragen.   Voor   de   1   op   1   bezoeken   na   
schooltijd   is   dat   niet   nodig.   

● Bij   de   helft   van   alle   Amstelwijs-scholen   is   in   deze   twee   weken   al   sprake   geweest   van   
groepen   die   in   quarantaine   moesten.   Alertheid   blijft   dus   echt   geboden.   Vertoont   uw   kind   
milde   verschijnselen?   Laat   hem/haar   testen   en   breng   uw   kind   niet   naar   school.   Zo   
proberen   we   samen   besmettingen   op   school   (en   daarmee   quarantaine   van   groepen)   te   
voorkomen   

● Kinderen   mogen   weer   trakteren   in   hun   eigen   klas   en   gezond,   we   zagen   al   wat   moois   
voorbij   komen.     
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Absent   melden   
Dit   schooljaar   heeft   de   Parro-app   een   nieuwe   optie:   
ouders   kunnen   de   kinderen   ziek   melden   en   b.v.   een   
doktersafspraak   via   deze   route   aan   de   leerkracht   
melden.   
Wij   hebben   deze   optie   opengezet,   u   kunt   die   nu   
gebruiken.   Wat   is   belangrijk   vooraf?   

graag    ziekmelden   voor   8:00   uur ,   dan   ziet   de   leerkracht   dit   voor   de   lesdag   begint   
lukt   het   niet   een    dokter/tandarts   afspraak    te   maken   na   lestijd?   Houd   er   dan   
rekening   mee   dat   wij   kinderen   niet   zelf   tijdens   de   schooldag   weg   mogen   laten   gaan.   
U   kunt   het   doktersbezoek   dan   vast   aanmelden   in   de   Parro-app   en   aanbellen   bij   
school   op   het   geplande   moment.   Wij   zullen   uw   kind   dan   naar   de   voordeur   sturen.   
verlofaanvragen    gaan   altijd   via   een   verlofformulier,   dit   kunt   u   wel   in   de   app   
vinden.   Graag   invullen   en   op   papier   voorleggen   aan   de   directie.   Goed-   of   afkeuring   
ontvangt   u   dan   terug   via   dat   formulier.   Wij   moeten   de   regels   van   verlof   daarbij   
volgen   zoals   gemeld   op   het   formulier.   
is   het   u   nog   niet   gelukt   de   Parro-app   te   downloaden?   Heeft   u   daar   hulp   van   school   
bij   nodig?   Kom   dan   a.s.   woensdag   om   8:45   uur   op   het   schoolplein   voor   het   raam   van   
Barbara   (rechts   van   de   voordeur)   staan.   Zij   kan   u   dan   verder   helpen.   
privacy   voorkeuren   aanpassen?    Denkt   u   hier   ook   nog   aan?   Dit   kan   ook   in   de   
Parro-app   t/m   15   september.   

  

8:30   uur   starten   de   lessen   
Na   de   zomervakantie   is   het   voor   iedereen   weer   even   wennen   om   in   het   
ritme   te   komen.   
Dat   merken   we   aan   veel   leerlingen   die   te   laat   kwamen   en   veel   ouders   die   
na   de   start   van   de   lessen   nog   aanbellen   met   pauzehappen,   gymschoenen   
en   andere   vergeten   spullen.   
We   gaan   ervan   uit   dat   het   ritme   er   nu   weer   in   zit.   En   dat   het   team   ook   
gewoon   vanaf   8:30   weer   kan   starten   zonder   onderbrekingen   door   
laatkomers   en   ouders   die   na   schooltijd   nog   aanbellen.   Fijn   als   u   hier   ook   
scherp   op   bent.   Te-laat-komers   moeten   wij   ook   in   het   absentiesysteem   
melden   en   bij   frequente   “te-laat-meldingen”   zal   leerplicht   contact   met   u   

opnemen.   
  

Groepsinformatie   
Van   elke   groep   is   de   informatie   voor   het   komende   jaar   nu   
te   vinden   op   de   groepspagina   op   onze   website   (achter   de   
inlog).   Gebruik   de   link   en   klik   in   de   bovenbalk   op    groepen   
om   de   juiste   groep   te   kiezen.   Naast   de   informatiebrief   
voor   het   jaar,   vindt   u   daar   ook   het   programma   voor   deze   
weken   tussen   zomer   en   herfstvakantie   “Waar   werken   we   
aan”.   We   zullen   dit   niet   meer   mailen   en   gaan   ervan   uit   dat   alle   ouders   nu   zelf    via   deze   link   
(achter   de   inlog)   in   de   groepen   kijken.   
  

Ontruimingsoefening   
Aan   het   begin   van   het   jaar   houden   wij   altijd   een   ontruimingsoefening   zodat   alle   
kinderen   weten   hoe   de   route   is   vanuit   hun   nieuwe   lokaal.   Deze   oefening   hielden   wij   
vanochtend   en   het   ging   prima,   qua   ontruiming.Helaas   was   onze   “alarmkast”   niet   
meer   uit   te   zetten.   De   kinderen   hebben   hierdoor   even   gezellig   met   elkaar   buiten   
kunnen   spelen   tot   de   reparateur   van   de   kast   het   alarm   weer   uit   kon   zetten.   Daarna   
konden   de   groepen   weer   rustig   naar   binnen.       

https://www.kindercampusking.nl/groep-1/


Naschoolse   activiteiten   
Naschoolse   bijles   rekenen   en   begrijpend   lezen   
Na   de   herfstvakantie   starten   op   dinsdag-   en   donderdagen   naschoolse   
bijlessen   op   het   gebied   van   begrijpend   lezen   en   rekenen.   
Deze   bijlessen   worden   vanuit   subsidies   vergoed   en   zijn   dus   gratis.   School   
zal   binnenkort   een   uitnodiging   sturen   als   uw   kind   qua   leerprestaties   hiervoor   
in   aanmerking   komt.   Meer   informatie   wordt    dan   ook   persoonlijk   naar   u   gemaild.   
Naschoolse   bijles   motorische   ontwikkeling   
Tijdens   de   gymlessen   wordt   binnenkort   een   MQ-scan   afgenomen:   dit   is   een   methode   om   de   
motorische   ontwikkeling   van   kinderen   te   meten.   Leerlingen   die   extra   ondersteuning   nodig   
hebben   op   gebied   van   motoriek,   worden   uitgenodigd   om   deel   te   nemen   aan   naschoolse   lessen   
MRT   (motorische   remedial   teaching)   op   dinsdagmiddag.   Meer   informatie   daarover   wordt   
gemaild   indien   uw   kind   voor   deze   lessen   in   aanmerking   komt.   
Naschoolse   schaakcursus   
Goed   nieuws:   er   komt   opnieuw   een   schaakcursus   (bij   voldoende   aanmelding),   op   
maandagmiddag   vanaf   28   september,   14:45   -   15:45,   8   lessen   voor   €   80,-.     
Aanmelden   voor   21   september   via    info@schaakplezier.nl    of   06-50741403.   
Meer   informatie   kunt   u   vinden   via    schaakplezier.nl   
  

Naschoolse   Capoeira   les,   start   di.   21   sept.:   deze   cursus   is   vol,   er   is   geen   plaats   meer.  
Naschoolse   Tekenles,   start   vandaag:   ook   deze   cursus   is   vol,   is   geen   plaats   meer.   
Naschoolse   Typecursus,   start   ma.   4   okt,   er   is   nog   plek!    Informatie   en   aanmelden   via   deze   link .     
  

Informatie   van   buiten   de   school   

Amsterdammertjes   
Amsterdammertjes   informeert   ouders/verzorgers   
over   regionale   activiteiten   op   het   gebied   van   Cultuur,   
Sport,   Toneel,   Muziek,   Natuur   en   Spel.    Klik   hier   voor   
de   nieuwe   editie ,   met   een   programma   voor   de   
maanden   september   t/m   oktober,   via   onderstaande   
link.   
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Spelenderwijs   Sport   ontdekken   

  



  

Scheiden   met   kinderen,   wat   kunt   u   doen   

  
  


