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 Beste ouder(s), 

 De eerste nieuwsbrief van 2022, we wensen iedereen ook vanaf hier een 
 heel mooi en gezond jaar toe met veel plezier en ruimte voor 
 ontwikkeling. 

 De laatste schooldag in december hielden we kerstontbijt in de 
 verschillende klassen. Dit was erg gezellig, dank voor alle heerlijke 
 happen die uw kind meebracht! 

 Iedereen is goed uitgerust uit de vakantie gekomen, 
 blij de klas gewoon op school les te kunnen geven en 
 vol zin en mooie plannen voor 2022. Laten we er 
 samen een mooi jaar van gaan maken. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Te laat; kinderen en spullen 

 Elke dag worden er door ouders, gymtassen,  lunchtassen, broodjes, sleutels 
 etc. nagebracht nadat de lessen begonnen zijn. 
 Omdat hier nu steeds een collega voor naar de deur moet komen en 
 vervolgens de klas en les verstoort, gaan we dat nu anders oplossen: 

 ➢  Als u  iets  komt brengen, kunt u dat meteen achter de deur in de hal neerleggen met  een 
 briefje erop met naam en groep van uw kind. Hij / zij kan het dan op pauze- / gym- 
 moment zelf gaan halen en voor de conciërge is ook zichtbaar van wie het is. 
 En  ....... voorkomen en alles meenemen / -geven aan de start van de dag is natuurlijk 
 het fijnst! 

 ➢  En wilt u a.u.b. uw  kind  helpen op tijd naar school  te gaan? Het is voor kinderen zelf 
 vervelend te laat de les in te komen, de instructie wordt onderbroken en dat gaat voor 
 iedereen ten koste van de kwaliteit en concentratie. 

 Burgerschap op de KCK 
 Maandag  17 januari is het 
 Martin-Luther-King-dag,  hij was 
 een van de grootste voorvechters 
 van burgerrechten voor iedereen. 
 Onze school draagt zijn naam dan 
 ook met trots en besteedt hier elk 
 jaar in alle klassen aandacht aan. 
 Burgerschap bestaat uit vele 
 facetten, dit jaar besteden we 
 specifiek aandacht aan de 

 bouwstenen identiteit, diversiteit en solidariteit. 
 Wat doen we in de klassen: 
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 Onder andere tekenen over diversiteit, op de wereldkaart aangeven waar families vandaan 
 komen, d.m.v. praatkaartjes over vooroordelen en discriminatie gaan de leerlingen met elkaar in 
 gesprek…. Ook wordt er aandacht besteed aan de vele thuistalen die onze leerlingen spreken! 
 Elkaar nog beter leren kennen, in elkaars cultuur en tradities is een basis voor respect en 
 acceptatie! Zo worden de leerlingen van de KCK echte wereldburgers! 

 Ouderbetrokkenheid: 
 ➢  Het is mooi als u thuis ook samen kunt spreken 

 over deze onderwerpen! 
 ➢  Misschien heeft u (voor)leesboeken in uw 

 thuistaal: als u het meegeeft kan de leerkracht dit 
 bespreken in de klas! 

 ➢  Heeft u gebruiksvoorwerpen, kleding of anders uit 
 uw thuiscultuur, graag om te laten zien in de klas! 

 Corona-update 
 Het protocol voor basisonderwijs is nog gelijk aan het geldende in 
 december. In de vorige nieuwsbrief, nr. 8, in te zien op de website, 
 staat dit beschreven.  Lees hier Nieuwsbrief 8 terug  . 
 Aanstaande vrijdag is de volgende persco. We wachten af of hier 
 andere beslissingen in worden genomen. 

 ➢  Vandaag hebben alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 weer vier zelftesten 
 meegekregen. Hierbij geldt het verzoek deze twee keer per week preventief af te 
 nemen. Dus b.v. woensdag en in het weekend. Zo komen eventuele besmettingen 
 zonder klachten ook in beeld. 

 Koffie/thee ouders met directie 
 Op 17 januari hadden wij op de jaarkalender weer een koffiemoment gepland. 
 Nu we nog niet in het schoolgebouw mogen verzamelen en het “online” met elkaar spreken 
 en u zaken van school laten zien hiervoor niet een mooi alternatief is gaan we dit 
 verschuiven. Zodra duidelijk is dat we weer met een groepje volwassenen samen in een 
 ruimte mogen komen, plannen we dit weer in. 

 Cito - M 
 Volgende week zullen de M(idden)-Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 7 worden afgenomen. 
 Dat betekent dat het toetsgedeelte op het Ouderportaal weer dicht is gezet om de uitslagen 
 in te kunnen voeren. In het eerste rapport dat de kinderen op 2 maart mee naar huis 
 krijgen worden ook de bijgewerkte grafieken van de Cito toets meegegeven. 

 Vanuit de MR 
 Ouders  dragen ieder hun steentje bij  op school voor  hun kinderen. Door thuisonderwijs 
 natuurlijk. En a  ls hulpouder en klassenouder of in de ouderraad (OR) en 
 medezeggenschapsraad (MR). De klassenouders en de MR hebben samen een bijeenkomst 
 gehad over wat er speelt op school. Dat was een geslaagde bijeenkomst, alleen al als 
 kennismaking. Duidelijk is uitgesproken, heb vertrouwen in elkaar in deze lastige tijd, we  doen 
 het samen. Gelukkig merken klassenouders dat  ook  ouders elkaar goed weten te vinden en 
 open naar elkaar zijn in de WhatsApp groepen. In deze nieuwsbrief zal ik vaker wat gaan 
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 schrijven over wat er in de MR besproken is. Onze vergaderingen en notulen zijn openbaar. De 
 MR bevordert de openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg tussen ouders en het 
 onderwijsteam. Alle input van ouders is daarbij welkom. Schiet Nora, Joanne en mij (Jeroen) 
 gerust aan!  Klik hier voor de pagina van de medezeggenschapsraad op de schoolwebsite  . 

 Aanpassen privacy via Parro 
 In de maand januari kunt u de privacyvoorkeuren voor uw kind aanpassen via Parro. 
 Deze mogelijkheid zetten wij altijd aan het begin van het jaar en het begin van het 
 schooljaar voor u open. 
 Wilt u privacyvoorkeuren op een ander tijdstip wijzigen, dan kan dat door een mail te sturen 
 naar school met de gewenste wijziging. 
 Een aandachtspunt: 
 Als u ervoor kiest dat uw kind niet op de foto mag, dan kan de leerkracht ook geen foto’s 
 van uw kind in Parro plaatsen. 
 Foto’s van leerlingen plaatsen wij trouwens nooit met namen van kinderen erbij, bij de foto’s 
 gaat het niet om het kind maar om de activiteit waar uw kind aan deelneemt. 
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