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Beste   ouder(s),   
  

In   de   herfst   steken    verkoudheden   en   griep    de   kop   weer   op.   
Dat   merken   we   ook   op   school.   We   hopen   alle   groepen   te   kunnen   
blijven   bemannen   maar,   zoals   bekend,   is   inval   bijna   niet   meer   in   te   
roepen.   Het   kan   dus   gebeuren   dat   we   een   klas   een   dag   niet   
bemand   krijgen.   Weet   dan   dat   er   op   de   digitale   classroom   altijd   
oefenmateriaal,   en   voor   de   groepen   5-8   de   weektaak,   te   vinden   is.   
  

Ook    corona- meldingen   vanuit   gezinnen   druppelen   wekelijks   
binnen.   Wij   hebben   daar   steeds   contact   over   met   de   GGD   en   informeren   groepen   wanneer   
dit   nodig   is.   Een   groep   hoeft   bij   een   melding   in   de   klas   niet   meer   in   quarantaine.   Wel   is   
alertheid   geboden   en   testen   bij   milde   verschijnselen.   Het   is   voor   school   heel   belangrijk   snel   
geïnformeerd   te   worden   bij   een   positieve   testuitslag.   Fijn   als   u   dit   doet.   
  

1,5   meter    afstand   geldt   weer   tussen   volwassenen.   Daar   doen   we   allemaal   ons   best   in.   
Zoals   al   afgesproken,   kunnen   ouders   waar   nodig   en   op   afspraak   wel   de   school   in,   hierbij   
kunnen   we   de   1,5   meter   afstand   bewaren.   Een   desinfectiepompje   staat   op   de   hoge   tafel   bij   
de   voordeur,   die   kunt   u   steeds   gebruiken   bij   binnenkomst.   
  

Naast   deze   medische   toestanden   gaan   we   ook   richting   gezellige   weken   met   de   kinderen,   u   
leest   daar   hieronder   meer   over.   
  

Hartelijke   groet,      Francesca   Deenik,   dir.     
    

Voortgangsgesprekken   
Via   de   Parro-app   bent   u   uitgenodigd   voor   een   voortgangsgesprek   met   uw   
kind   en   de   leerkracht.   Schrijf   daar   snel   op   in,   dat   kan   nog   deze   week   tot   
uiterlijk   vrijdag   12:00   uur.   Dan   sluit   de   planning,   de   gesprekken   beginnen   
volgende   week.   U   kunt   voor   het   gesprek   (ook   kleuters)   via   de   hoofddeur   
naar   binnen.   Komt   u   a.u.b.   een   paar   minuten   voor   de   afgesproken   tijd   en  
loopt   u   naar   het   lokaal   van   uw   kind.   Graag   wachten   op   de   gang   als   er   nog   
ouders   in   het   lokaal   zitten.     
  

Bij   de   voordeur   staat   ook   de   tafel   met    gevonden   voorwerpen ,   kijkt   u   daar   a.u.b.   
meteen   even   naar   als   u   op   gesprek   komt   en   neem   mee   wat   van   u/uw   kind   is.   Wat   er   op     
29   november   nog   ligt,   brengen   we   naar   de   textielbak.   
  

Bibliotheekouders   gezocht!   
We   zijn   op   zoek   naar   ouders   die   willen   helpen   in   de   
bibliotheek,   om   boeken   te   scannen   die   de   leerlingen   
komen   lenen   uit   de   bibliotheek.   Heeft   u   interesse?   
Stuur   dan   een   mailtje   naar   
m.faijaars@kindercampusking.nl     
  

De   bibliotheek   is   geopend   op   de   volgende   tijden:     
Maandag      8:40   -   10:30   uur   
Dinsdag   13:00   -   14:15   uur   
Donderdag   13:00   -   14:15   uur   
  

http://www.kindercampusking.nl/
mailto:school@kindercampusking.nl
mailto:school@kindercampusking.nl
mailto:m.faijaars@kindercampusking.nl


Jaarvergadering  
Afgelopen   donderdagavond   heeft   in   de   aula   de   jaarvergadering   
plaatsgevonden.   De   notulen   zullen   spoedig   te   vinden   zijn   onder   
https://www.kindercampusking.nl/ouders/medezeggenschapsraad/     
Onder   andere   is   op   de   jaarvergadering   ook   de   vrijwillige   ouderbijdrage   voor   de   
OR   voor   komend   jaar   vastgesteld   op   €   35,-.   De   ouderbijdrage   wordt   voor   het   tweede   jaar   
naar   beneden   toe   aangepast   vanwege   het   uitblijven   van   het   schoolreisje   in   coronatijd.   We   
hopen   dit   jaar   wel   weer   op   schoolreis   te   kunnen   gaan,   de   OR   kan   dat   dan   gedeeltelijk   vanuit   
de   reserves   betalen.   Als   we   wel   weer   “gewone”   jaren   kunnen   draaien   zal   volgend   jaar   de   
bijdrage   waarschijnlijk   weer   terug   gaan   naar   het   oude   bedrag   van   €   59,-.     
  

Het   incasseren   van   de   vrijwillige   ouderbijdrage   gaat   net   als   vorig   jaar   via   Schoolkassa,   daar   
krijgt   u   deze   week   een   uitnodiging   voor.   
  

Wilt   of   kunt   u   de   vrijwillige   ouderbijdrage   niet   betalen,   laat   u   dat   dan   a.u.b.   weten   aan   de   
penningmeester    or@kindercampusking.nl .    
  

Sint   
Volgende   week   zaterdag   wordt   Sinterklaas   weer   in   Nederland   verwacht.   Dat   
gaan   we   natuurlijk   ook   op   school   vieren!   De   groepen   zullen   daar   op   
verschillende   manieren   mee   bezig   zijn.   
Op   maandag   15-11   worden   in   de    groepen   5,   6,   7   en   8   lootjes   getrokken.   
Ieder   kind   maakt   voor   het   kind   dat   op   het   lootje   staat   een   surprise   met   een   
cadeautje   erin   en   met   een   gedicht   erbij.   Fijn   als   u   als   ouder   daar   ook   een   
beetje   bij   kunt   helpen.   Hebben   u   en   uw   kind   geen   idee   hoe   dit   aan   te   pakken   

is?   Kom   dan   op    woensdagmiddag   24-11    om   14:00   uur   samen   met   uw   kind   naar   school.   Wij   
zorgen   voor   begeleiding   om   u   en   uw   kind   op   weg   te   helpen.   Meld   u   hiervoor   graag   aan   bij   
de   leerkracht,   dan   weten   wij   hoeveel   mensen   er   komen   en   of   dat   lukt   met   de   afstand   van   
1,5   meter.   

  
  
  
  
  
  

Op    vrijdag   3   december    heeft   Sint   toegezegd,   de   Kindercampus   King   te   bezoeken.   Hij   gaat   
er   voor   zorgen   alle   kinderen   te   zien.   Vanwege   de   geldende   1,5   meter   afstand   kan   dat   helaas   
niet   met   een   intocht   met   alle   ouders.   Kinderen   komen   dus   gewoon   zelf   naar   binnen   en   
worden   daar   verrast.   
  

https://www.kindercampusking.nl/ouders/medezeggenschapsraad/
mailto:or@kindercampusking.nl


Kindercampus   King   op   TV   bij   RTL4   
Gisteren   om   14:00   uur   was   de   Kindercampus   King   op   TV   te   zien   bij   het   
programma    Dit   is   Holland .   Heeft   u   dat   gezien?   Ons   item   is   ongeveer   5   
minuten,   direct   aan   de   start   van   het   programma.   Aanstaande   zaterdag   
13   november   is   de   herhaling   van   het   programma   op   RTL4   om   11:00   
uur.   

Week   van   de   mediawijsheid   
Samen   sociaal   online  Op   school   besteden   we   hier   deze   week   veel   
aandacht   aan.   Sociaal   online   gebeurt   natuurlijk   vooral   in   de   vrije   tijd   en   
dan   hebben   de   kinderen   echt   ook   nog   uw   toezicht   nodig.   Elk   jaar   zijn   er   
groepen   waar   het   toch   niet   goed   gaat   in   de   onderlinge   whats-   
app-contacten.     

Maak   er   een   gewoonte   van   om   wekelijks   een   moment   met   uw   kind   mee   te   kijken   en   te   
vragen   wat   hij   of   zij   allemaal   online   doet   en   of   het   goed   gaat   of   dat   hij/zij   ook   vervelende   
ervaringen   opdoet.   Op   school   bespreken   we   ook   wekelijks   wat   er   allemaal   kunt   op   social   
media   en   hoe   je   er   op   een   goede   manier   mee   omgaat.   Samen   kunnen   we   het   sociaal   
houden!   

Boomfeestdag   
A.s.   Woensdag   10   november   gaan   onze   groepen   2   &   8   bij   onze   schooltuinen   op   de   
Jeanne   d'Arclaan   bomen   planten.   Dit   is   een   initiatief   vanuit   de   gemeente   om   de   
vele   omgehakte   bomen   voor   de   verbreding   van   de   A9   te   compenseren.   Daar   
werken   we   graag   aan   mee.   De   kinderen   krijgen   dan   ook   uitleg   over   het   belang   
van   bomen   in   je   omgeving.     
  

Clinics   tijdens   gymles   
Tijdens   de   gymlessen   worden   door   het   jaar   heen   af   en   toe   clinics   van   andere   
sportclubs   aangeboden,   deze   week   Kung   Fu.   
  

Muziekschool   -   percussieles   
Tijdens   de   crea-blokken   op   vrijdag   huren   
wij   ook   altijd   docenten   en   instrumenten   
van   de   muziekschool   Amstelveen   in   om   
alle   kinderen   van   groep   3   t/m   8   kennis   te   
laten   maken   met   verschillende   
muziekvormen.   Dit   jaar   zijn   dat   de   
percussielessen.   De   groepen   krijgen   dan   
drie   weken   achter   elkaar   deze   lessen.   
Vorige   week   zijn   de   lessen   van   start   
gegaan.   

  
  
  
  
  


