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 Beste ouder(s), 

 Misschien niet voor iedereen bekend, maar elke werkdag staan IB en directie 
 aan de start van de dag op het schoolplein. U kunt ons dan altijd aanspreken  om 
 iets te zeggen of te vragen. Wij zullen vanaf komende week op de maandag om 
 8:30 uur ook even bij de voordeur wachten, als alle groepen naar binnen zijn, 
 om te kijken of iemand ons nog nodig heeft? Loop dan vooral naar ons toe. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Corona update 
 Als eerste een zeer dringende vraag aan u om altijd direct 
 aan  school@kindercampusking.nl  te melden  zodra er een 
 positieve testuitslag in het gezin is  . Zowel zelftest als bij 
 de GGD. Wij moeten dat precies in de gaten houden en op 
 tijd met GGD en in communicatie naar andere ouders kunnen schakelen. 
 Praktijk is nu soms dat een positieve testuitslag wel wordt gedeeld binnen de 
 ouder-groepsapp maar niet meteen aan school wordt gemeld. Daarmee worden wij soms te 
 laat geïnformeerd waardoor eventuele sluiting van een groep een overval is voor andere 
 ouders. 
 * Op dit moment krijgen wij dagelijkse meldingen binnen van kinderen die positief testen in 
 alle groepen. Hierover sturen wij geen bericht naar de groep. Immers iedereen moet direct 
 testen bij verschijnselen of na nauw contact met een positief getest persoon. 
 Voor de groepen 6, 7 en 8 ontvangen wij zelftesten voor twee keer per week. 
 * Bij drie of meer positief meldingen binnen zeven dagen moet de groep in quarantaine en 
 gaan we over naar thuisonderwijs voor de groep. Dit is afgelopen week nodig geweest voor 
 één groep en deze week al voor twee volgende groepen. 
 * Vorige week hadden wij een leerkracht thuis vanwege corona en deze week de volgende 
 * Voor de andere 12 groepen kunnen we gelukkig gewoon onderwijs op school geven. 
 * Zojuist is ook een BSO groep (groen) in quarantaine gegaan, op donderdag en vrijdag zijn 
 daar ook te veel besmettingen geweest. Deze kinderen kunnen in deze BSO-quarantaine tijd 
 dus ook niet naar school. 

 ➢  Morgen is de volgende persconferentie waarin de regelgeving rond quarantaine 
 wellicht wordt aangepast. 

 Groot succes, de Burgerschapsweek! 
 Afgelopen maandag was het Martin Luther King-dag en de start van 
 de Burgerschapsweek. Er zijn veel activiteiten in alle klassen 
 geweest. 
 De leerlingen zijn bijvoorbeeld met praatkaartjes met elkaar in 
 gesprek gegaan over vooroordelen, uitsluiting, discriminatie en 
 racisme. 
 Ook is er veel aandacht besteed aan de diversiteit op school, zo 
 leuk om te zien dat onze leerlingen hun roots hebben liggen in landen, verspreid over de 
 hele wereld! 
 Dank aan alle ouders die hieraan mee hebben gedaan: samen praten thuis over deze 
 onderwerpen en het meenemen van prachtige spullen uit andere culturen: kleding, Oeigoers 
 mutsje, woorden en zinnen in andere talen en nog veel meer. 
 Het was een groot succes, voor herhaling vatbaar! 
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 Ridders en kastelen 
 Dat is het thema op dit moment in de kleuterklassen. Als groepsproject 
 zijn daar prachtige kastelen en ridders gemaakt. 

 Contactpersoon 
 Elke school heeft twee contactpersonen, een teamlid en een ouder. 
 De contactpersonen kunnen benaderd worden wanneer u er in gesprek met betreffend 
 teamlid en vervolgens directie niet uitkomt. Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over 
 mogelijke vervolgstappen en steunt u bij het vinden van een weg / manier om de klacht 
 (opnieuw) bespreekbaar te maken en op te lossen. Als ouder heeft Gabriëlle Klaver deze 
 taak de afgelopen jaren ingevuld. Veel dank hiervoor! Nu zij alleen nog een dochter in groep 
 8 heeft, hebben wij in Liza Verzijl-Popescu een goede opvolger gevonden.  In de schoolgids 
 kunt u hier verder over lezen en de gegevens vinden. 

https://www.kindercampusking.nl/school/schoolgids/praktische-informatie/


 Meertaligheid en Voorlezen 
 Voorlezen is belangrijk en ook heel gezellig! 
 Bij Buki boeken vind je meertalige en tweetalige kinderboeken 
 https://bukiboek.nl/ 

 Op  www.prentenboekeninalletalen.nl  kun je mooie prentenboeken laten 
 voorlezen in heel veel talen, erg leuk, probeer maar eens uit…. 

 De Bibliotheek Amstelland heeft afgelopen periode twee podcasts gemaakt. Over belang van 
 voorlezen en over meertaligheid.  Hier kun je deze podcasts beluisteren  . 

 Informatie van buiten de school 

 Beweegbus in de wijk 
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 Spelenderwijs Sport ontdekken 


