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Beste   ouder(s),   
  

Hopelijk   had   iedereen   een   fijne   herfstvakantie.   
U   ontvangt   deze   nieuwsbrief   op   een   andere   dag,   omdat   maandag   een   
personeelsdag   was.   
  

De   Kindercampus   King   zal   op   zondag   7   november   om   14:00   uur   op   TV   
komen   in   het   RTL   programma    Dit   is   Holland    en   op   zaterdag   13   november   
in   de   herhaling   om   11:00   uur.   Het   is   maar   twee   minuten   maar   geeft   een   
mooi   beeld   van   de   school.   
  

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   nogmaals   de   links   naar   de   jaarstukken.   Heeft   u   hierover   vragen   of   zou   u   
graag   een   verdere   mondelinge   toelichting   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     
  

Komt   u   4   nov.   om   19:30   uur?   Kunt   u   dat   dan   via   beantwoording   van   deze   mail   
laten   weten?   
  

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   

  

Even   voorstellen:   MR   lid   Nora   
Als   nieuw   MR   lid   zullen   wij   op   4   november   Nora   Fakirni   
welkom   heten.   Hieronder   stelt   zij   zichzelf   voor.   
  

Mijn   naam   is   Nora   Fakirni.   Ik   ben   de   moeder   van   Farah   (groep   
8B)   en   Malachy   (groep   5B).   In   de   buurt   Bankras-Kostverloren   
ben   ik   een   actieve   bewoner.   Vanaf   komende   jaarvergadering   
ben   ik   ook   lid   van   de   oudergeleding   van   de   MR   van   deze   
school.   Met   mijn   positief-kritische   houding   denk   ik   de   
algemene   belangen   van   ouders   en   leerlingen   goed   te   kunnen   
behartigen.   Spreek   mij   vooral   aan:   ik   ben   er   voor   jullie!   
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Schoolfoto’s   
Vandaag,   dinsdag   26-10,   zijn   de   persoonlijke   inlogkaartjes   voor   de   schoolfotograaf   
aan   de   kinderen   mee   naar   huis   gegeven.   Via   de   website   en   deze   inlog   kunt   u   de   
foto's   zien   en   bestellen.   Dit   kan   vanaf   nu.   
  

  

Opening   van   De   Winkel   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Op   26   oktober   is   de   winkel   op   ons   schoolplein   geopend!   
Het   lint   wordt   hier   doorgeknipt   door   een   kleuter   van   groep   2A   van   wie   het   verzoek   voor   een   
winkel   ook   was   gekomen.   Na   winkeltje   spelen   op   het   plein   had   hij   aan   juf   Ria   en   juf   Betty   
gevraagd   of   er   geen   winkel   gemaakt   kon   worden.   Geweldig   opgepakt   door   beide   juffen   en   
de   winkel   is   een   feit!   Voor   de   opening   hebben   de   kleuters   lekkere   kaasstengels   en   ander   
baksel   gemaakt   om   te   “verkopen”   aan   alle   kleuters.   
  

Samen   sociaal   online   
Dit   is   het   thema   van   de   mediawijsheidweek   die   loopt   van   5   t/m   12   
november.   Op   school   zal   hier   ook   in   alle   klassen   aandacht   aan   
worden   besteed.   Fijn   als   u   thuis   hier   ook   met   uw   kinderen   over   
praat.   
  
  

  
  
  
  
  
  
  


