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Beste   ouder(s),   
  

Worden   wat   je   wil!    Dat   is   het   thema   van   de   
kinderboekenweek   die   a.s.   woensdag   van   start   gaat.   Een  
mooi   onderwerp   dat   ook   uitgaat   van   de   Growth   Mindset.   
Heel   leuk   dat   al   bijna   in   elke   klas   een   ouder   is   gevonden   om   
te   komen   vertellen   in   de   groep   over   haar/zijn   beroep.   Wilt   u   
ook   vertellen   over   uw   beroep   in   de   klas?   Laat   het   vooral   de   

leerkracht   weten.   Het   is   voor   kinderen   heel   motiverend   en   informatief   om   de   verhalen   uit   de   
praktijk   te   horen   en   daar   vragen   over   te   kunnen   stellen.   En   des   te   leuker   als   dat   kan   bij   de   
vader   of   moeder   van   een   klasgenoot.   Dank   vast   voor   deze   inzet!   
Op   15   oktober,   zal   de   kinderboekenweek   voor   de   groepen   3,4,5   worden   afgesloten   met   een   
open   podium   rond   dit   thema.   
  

Op    16   oktober    begint   de   herfstvakantie.   Op    maandag   na   de   
herfstvakantie   25   oktober    is   een   personeelsdag   voor   AmstelWijs   
personeel.    De   kinderen   zijn   dan   vrij .   Op    dinsdag   26    oktober   
zien   we   iedereen   weer   graag   op   school,   vast   een   goede   
herfstvakantie   gewenst.   
  

Hartelijke   groet,      Francesca   Deenik,   dir.     
  

Jaarvergadering   Medezeggenschapsraad   en   Ouderraad   4   nov.   
Op    donderdag   4   november   om   19:30   uur   is   de   jaarvergadering   op   de   KCK .   
Hieronder   vindt   u   de   links   naar   de   jaarstukken.   De   voorzitter   van   de   MR   en   de   
voorzitter   &   penningmeester   van   de   OR   doen   daarin   verslag   van   hun   
werkzaamheden   voor   school   in   het   afgelopen   schooljaar.     

Heeft   u   hierover   vragen   of   zou   u   een   verdere   mondelinge   toelichting   graag   horen?   Dan   bent   
u   welkom   op   4   november   bij   de   vergadering   van   beide   raden.   Op   dat   moment   wordt   ook   de   
ouderbijdrage   voor   het   nieuwe   jaar   vastgesteld.   Wilt   u   contact   met   de   OR   of   MR   en   kunt   u   
niet   op   4   november   komen?   Dan   kunt   u   hen   ook   mailen   via:    or@kindercampusking.nl    of   
mr@kindercampusking.nl    
Op   de   eerdere   oproep   van   de   verkiezingscommissie   voor   een   nieuw   MR   lid   is   één   
aanmelding   binnengekomen.   Daarmee   heeft   de   MR   een   nieuw   lid   die   de   taak   van   aftredend   
lid   Karin   zal   overnemen   en   is   een   verkiezing   niet   nodig.   We   zullen   het   nieuwe   lid   vragen   zich   
voor   te   stellen   in   de   volgende   nieuwsbrief.   Van   aftredende   leden   nemen   we   op   4   november   
afscheid.   Voor   de   OR   is   het   nog   mogelijk   u   aan   te   melden!   We   vinden   graag   nog   nieuwe   
leden,    l.laan@kindercampusking.nl .     
  

Jaarstukken ,   ook   te   vinden   op   de   website   onder   OUDERS   /   MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
➢ jaarverslag   MR   2020-2021   
➢ jaarverslag   OR   2020-2021   
➢ financieel   jaarverslag   OR   2020-2021   
➢ jaarrekening   OR   020-2021   &   begroting   2021-2022   
➢ financieel   overzicht   OR   
➢ verslag   jaarvergadering   12-11-2020   

  

Schoolfoto   
Vorige   week   maandag   zijn   de   portret-   en   groepsfoto’s   gemaakt.   De   fotograaf   probeert   
voor   de   herfstvakantie   de   codekaartjes   uit   te   delen.   Hierop   staat   de   individuele   inlogcode   
voor   uw   kind.   U   kunt   dan   inloggen   en   zelf   besluiten   welke   foto’s   u   wilt   bestellen.   

http://www.kindercampusking.nl/
mailto:school@kindercampusking.nl
mailto:school@kindercampusking.nl
mailto:or@kindercampusking.nl
mailto:mr@kindercampusking.nl
mailto:l.laan@kindercampusking.nl
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2021/10/jaarverslag-KCK-MR-2020-2021.docx.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2021/10/Jaarverslag-OR-2021-2022.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2021/10/financieel-jaarverslag-or-2020-2021.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2021/10/Jaarrekening-2020-2021-plus-begrotingsvoorstel-21-22.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2021/10/financieel-overzicht-OR-2020-2021.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2021/10/verslag-jaarvergadering-12-november-2020.pdf


Gezond   eten   &   drinken     
Kinderen   die   gezond   en   goed   eten   en   drinken,   voelen   zich   fitter,   fijner   
en   komen   makkelijker   tot   leren.   Dit   is   natuurlijk   een   open   deur,   maar   
het   is   zeker   goed   hier   af   en   toe   weer   bewust   naar   te   kijken.   Gezond   
eten   begint   ‘s   ochtends   bij   het   ontbijt   en   liefst   gaat   ook   in   de   schooltas   
een   gezonde   snack   voor   de   kleine   pauze   rond   10:15   uur   en   een   
gezonde   lunch   voor   de   lunchpauze   rond   12:00   uur   mee.   
  

Naschoolse   activiteiten   
De    typelessen    voor   de   groepen   6,   7   en   8   starten   vandaag   na   schooltijd.   
Er   zijn   nog   een   paar   plekken,   u   kunt   deze   week   nog   aanmelden.  
https://www.kindercampusking.nl/typecursus/     
Schaken ;   gaat   nog   niet   van   start,   er   waren   te   weinig   aanmeldingen.   
Capoeira   en   tekenles    zijn   in   volle   gang   en   de   groepen   zijn   vol.   

Na   de   Corona   tijd   zijn   er   gelden   beschikbaar   voor   extra   ondersteuning   na   
schooltijd.   Hiervoor   zijn   leerlingen   gericht   uitgenodigd.   

Vanuit   rijkssubsidies   na   Corona   is   er   op   dinsdag   een    extra   beweegles    voor   leerlingen   uit   
groep   6   en   7   tot   de   kerstvakantie   
Vanuit   rijkssubsidies   na   Corona   zullen   na   de   herfstvakantie   voor   leerlingen   uit   groep   5,   
6,   7   en   8   op   dinsdag   bijles   voor    begrijpend   lezen    gegeven   worden   en   op   donderdag   
bijles   voor    rekenen .   

Wanneer   uw   kind   deelneemt   aan   een   naschoolse   les/activiteit   is   het   fijn   als   hij/zij   extra   eten   en   
drinken   mee   heeft.   Dit   kunnen   zij   tussen   14:30   en   14:45   uur   eten,   de   lessen   beginnen   om     
14:45   uur.   
  

Eierdozen  
De   kleutercollega's   hebben   voor   knutsel-   en   schilderwerk   weer   veel   
eierdozen   nodig.   Kunt   u   ze   mee   sparen   en   mee   naar   school   geven?   Dank!   
  
    

Informatie   van   buiten   de   school   

Musical4daagse   
STAP   VIER   DAGEN   DE   MAGIE   VAN   DE   SCHOUWBURG   AMSTELVEEN   BINNEN   
Theater?   Ooit   binnen   geweest   in   dat   grote   gebouw?   Wat   gebeurt   er   daar   tijdens   een   
voorstelling   en   hoe   is   het   om   daar   op   het   toneel   te   staan?   
Deze   herfstvakantie   kunnen   kinderen   van   6   t/m   12   jaar   zelf   op   het   toneel   staan.   Vier   
dagen   zingen,   dansen   en   acteren,   dat   ga   jij   doen   tijdens   De   Musical4daagse.   
De   Musical4daagse   is   een   uniek   project   dat   kinderen   vanaf   zes   jaar   stimuleert   hun   

eigen   talenten   te   ontwikkelen.   Met   iedere   groep   maken   de   docenten   binnen   vier   
dagen   een   musical.   
Meer   informatie   en   aanmelden   via   deze   website .   
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Ondersteuningsraad   Amstelronde   

  


