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Beste ouder(s),

Vandaag de nieuwsbrief, bij uitzondering op dinsdag.
Volgende week maandag, 27 september, komt de schoolfotograaf op school.
Hij maakt van elk kind een portretfoto en de groepsfoto’s. U krijgt enkele weken
later een inlogkaartje waarmee u de foto’s kunt zien en kunt bestellen.

Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir.

Aangepast Covid protocol
Vorige week was de persco. van de demissionaire minister president.
Hierin zijn een aantal zaken benoemd die ook voor school van belang zijn en vanaf
25 september ingaan:
➢ Groepen hoeven niet meer in quarantaine wanneer een klasgenoot positief

test. (20-9-21 ingegaan)
➢ Vertoont uw kind verschijnselen? Dan graag testen en school informeren.
➢ Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur

klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen
of het vaststellen van de besmetting.

➢ Er hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden in de school
➢ We geven geen handen (blijft)
➢ De start van de schooldag blijft gelijk. Door het buiten verzamelen met de

groep en met de leerkracht naar binnen gaan ervaren we veel rust in de
groepen. De leerkracht heeft alle aandacht voor de kinderen en de
onderwijstijd wordt direct vanaf 8:30 goed benut.

➢ Voor de kleuterouders blijft gelden dat zij op de afgesproken dag wekelijks
mee naar binnen kunnen, via de hoofdingang.

Week tegen pesten
Volgende week is de landelijke
week tegen pesten met dit jaar
als thema:
Buitensluiten? Uitgesloten!
We besteden hier op school
ruim aandacht aan. Fijn als u
daar thuis ook met uw kind over praat.

Plastic doppen verzamelen
Wij verzamelen op school de plastic
doppen, dit komt ten goede aan de
geleidehonden:

http://www.kindercampusking.nl/
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https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen Wie zou deze 3 x per
jaar kunnen inleveren bij de Meent in Amstelveen? De eerste 3 vuilniszakken staan
nu klaar, graag melden bij Willem.

Kindercampus King op TV
Vorige week maandag zijn hier op school opname gemaakt
door RTL TV voor het programma Dit is Holland. Er zullen
alleen kinderen in beeld komen waarvan de ouders
speciaal benaderd zijn met een formulier van het
programma om toestemming te geven. We zijn heel
benieuwd, hieronder ziet u het uitzendmoment.

Datum Tijdstip

Zondag 7 november 2021 14:00 – 14:30 uur

Zaterdag 13 november 2021 11:00 – 11:30 uur

Kinderboekenweek 6-17 oktober
thema: Worden wat je wil
Koopt u in deze week een boek bij de Bruna? Wilt u de bon
dan op school inleveren? School mag van alle bonnen
opgeteld voor 20% boeken uitzoeken voor school.
Verder informatie over de kinderboekenweek volgt nog.

NPO gelden voor de Kindercampus King
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn gelden
beschikbaar gesteld voor het onderwijs om eventuele
achterstanden a.g.v. de Covid19 crisis aan te pakken.
School heeft een schoolscan gemaakt waarin op een
onderzoeksmatige manier conclusies zijn getrokken wat
werkt en wat goed is voor het onderwijs komende jaren.
Dus: wat is het effect geweest van de afgelopen ‘Corona’ schooljaren op het leren
en welbevinden van de leerlingen en waarom zijn de gelden vanuit het ministerie
nodig voor de Kindercampus King? Via een verplichte ‘menukaart’ heeft school
keuzes gemaakt hoe de gelden te besteden.
De afgelopen jaren is gericht schoolbeleid geweest op ondersteuning door een
onderwijsassistent in groepen waar het nodig is. De hulp is zowel op didactisch als
pedagogisch gebied. Kleinere groepen met veel ondersteuning blijkt goed te
werken, om dit voort te zetten gaat school een groot stuk van deze gelden
gebruiken.
Adaptief leren en volgen van leerlingen is steeds beter mogelijk, vooral door inzet
van ICT. O.a. door middel van goede adaptieve software kan er maximaal
gedifferentieerd worden, leren de leerlingen op eigen niveau en worden steeds
uitgedaagd naar een volgend niveau.
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School heeft een deel van de gelden daarom gebruikt voor de aanschaf van devices
voor elke leerling. Ook zijn we dit jaar gaan werken met een digitale adaptieve
rekenmethode Snappet, 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.
School organiseert extra ondersteuning op motorisch gebied, een deel van de
gelden worden gebruikt voor continuering en uitbreiding door PM'ers en een
vakleerkracht gymnastiek.
En school probeert pro-actief een goed professioneel team beschikbaar te houden
voor de Kindercampus King. Dat betekent dat we veel nieuwe collega’s opleiden in
de school en tijd investeren in het opleiden, coachen en ondersteunen van collega’s.
Hiervoor is ook extra tijd (man-/vrouw uren) nodig en deze worden ingezet.
Wij zijn heel blij met deze extra gelden en natuurlijk hopen wij dat deze gelden
structureel worden zodat we bovenstaand beleid langdurig kunnen inzetten met de
ambitie om alle leerlingen met plezier op school te laten leren en groeien!

Nieuwsbegrip
De input van Willem (onze concierge), is uitgekozen als
onderwerp voor de Begrijpend lezen les van
Nieuwsbegrip.
Zo zijn alle leerlingen bezig geweest met het onderwerp
'Gezicht nagemaakt van de oudste Nederlander’; een
Neanderthaler'. Leuk he? Zo zijn we allemaal enthousiast
bezig met het vak begrijpend lezen (en geschiedenis!).
Willem heeft deze zomer veel vuurstenen gevonden in
Frankrijk (uit diezelfde prehistorische tijd), deze zijn te
bewonderen in de museumkast.

Tip: lees samen met uw kind deze tekst nog eens na op
de site van Nieuwsbegrip (log in bij Cloudwise) en bekijk
het filmpje!
Goed voor het begrijpend lezen en luisteren! En het is
heel leuk en interessant!


