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 Beste ouder(s), 

 De school is al in gezellige  Sint-sfeer  . Dank aan de 
 oudergroep die hieraan gewerkt heeft! U komt dat 
 waarschijnlijk wel tegen wanneer u binnenkomt voor 
 het  voortgangsgesprek  . De gesprekken worden 
 deze week nog gevoerd in de verschillende lokalen. 
 Kijkt u daarbij ook even bij de  gevonden 
 voorwerpen  in de hal? Wat hier vrijdag nog ligt 
 doneren wij aan de kledingcontainer. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Corona-update 
 Helaas is het coronavirus veel aan het rondgaan bij kinderen in de 
 basisschoolleeftijd. Wij merken dat ook. Dagelijks krijgen we meldingen 
 van gezinnen waar een gezinslid, en vaak vervolgens meer gezinsleden, 
 positief getest worden. We hebben ook al ervaren dat de leerkracht, die 
 dubbel gevaccineerd is, toch positief getest wordt en flink ziek kan zijn. 

 Zoals eerder gezegd, doen wij erg ons best het onderwijs zoveel mogelijk op school 
 doorgang te laten vinden. Hiervoor is het van groot belang dat iedereen alert is op 
 ziekteverschijnselen en dan meteen gaat testen. Zo hopen we grote besmettingen in de 
 groep, met quarantaine voor de hele groep als gevolg, zoveel mogelijk te voorkomen. 

 ●  test bij verschijnselen en kom pas weer op school na een negatieve uitslag 
 ●  als één gezinslid positief getest wordt, gaat het hele gezin in quarantaine 
 ●  kinderen die positief testen blijven 7 dagen thuis en moeten de laatste 24 uur 

 klachtenvrij zijn 
 ●  in de digitale classroom staat voor alle groepen de weektaak en werk klaar 
 ●  het is heel fijn als u de school steeds inlicht wanneer u gaat testen en wat de uitslag is 
 ●  wanneer een kind positief test en terugrekenend besmettelijk in de groep heeft 

 gezeten, ontvangt die groep een brief van school om u te informeren 
 Ook ons  team  moet zich laten testen bij verschijnselen en mee in quarantaine bij een 
 positief getest gezinslid. Dat kan wel eens betekenen dat we ‘s ochtends het bericht krijgen 
 dat een leerkracht niet kan komen werken. Groepen waar getest wordt verdelen over 
 andere groepen is nu niet wijs en invalleerkrachten zijn niet voorhanden. Het kan dus zijn 
 dat we u in de ochtend een app sturen dat er geen “live-les” kan zijn. Houd dus altijd de 
 Parro app  in de gaten. Uitgebreidere uitleg ontvangt u dan via email. 

 Sinterklaasviering 
 Op  3 december  verwachten wij Sinterklaas op school. 
 Die dag staat vanaf 8:15 uur de deur open zodat alle 
 kinderen rustig naar de klas kunnen gaan. Groep 5 t/m 8 
 komt met de surprise. Het is ook fijn als u donderdag 2 
 december om 14:30 uur de surprise door uw kind alvast 
 naar de klas kunt laten brengen. 
 Ook dit jaar kunnen we, vanwege de geldende 

 maatregelen, geen intocht met ouders houden. Het zal wel een feestdag 
 in de klassen zijn. 
 De  schooldag is tot 12:30 uur  , kinderen hoeven dus alleen een 
 pauzehap mee naar school te nemen. 
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 Experts in de school 
 Ik ben Denise Fehres en ben werkzaam bij het Expertisecentrum Orion als 
 adviseur passend onderwijs. Sinds augustus 2019 begeleid ik leerlingen en 
 leerkrachten op de Kindercampus King. 
 Naar aanleiding van een (hulp)vraag van de leerkracht en of ouders begeleid ik 
 op de donderdagmiddag individueel of in een klein groepje kinderen van groep 
 1 t/m 8. 
 Met de leerling voer ik kindgesprekjes over ‘waar ben je goed in & wat vind je 
 nog moeilijk?’ Samen maken we een gevoelsthermometer om zo meer zicht te 
 krijgen op de verschillende gevoelens die je kunt hebben. Daarnaast begeleid 
 ik leerlingen die moeite hebben de executieve functies zoals motivatie voor het 
 schoolwerk, concentratie en werkhouding. 
 Ik werk 5 keer individueel met de leerling, kom in de klas kijken en voer regelmatig 
 gesprekken met de leerkracht en de intern begeleider. Na deze 5 keer nodigt de leerkracht 
 de ouder(s) uit, vertel ik mijn bevindingen en kijken we wat de vervolgstappen kunnen zijn. 
 Met leerlingen van groep 8 werk ik in een klein groepje o.a. over de overstap naar het 
 voortgezet onderwijs. Mijn inzet loopt via de intern begeleider van de KCK . 

 Beweegbus op het schoolplein 

 De Beweegbus komt na schooltijd in deze buurt. Aanstaande vrijdag van 14:30 - 16:30 uur 
 staat de bus met sportbegeleiders bij ons op het schoolplein. Uw kind (6-12 jaar) is welkom 
 om mee te komen spelen. 
 De Beweegbus komt ook op vrijdag 17 december, zelfde tijd. 



 Informatie van buiten de school 

 Kerstvakantiekamp 

 Meer informatie vindt u hier  . 

https://monkeymoves.com/kamp/amsterdam/kerst-vakantiekamp-goudsmithal-amstelveen/
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