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 Beste ouder(s), 

 Er wordt hard en goed gewerkt op school! De Cito-toetsen zijn in de groepen 3 t/m 7 
 afgenomen met veel inhaalmomenten voor kinderen die vanwege corona dagen gemist 
 hebben. 

 De komende tijd worden de  rapporten  gemaakt, u ontvangt  deze op de 
 woensdag na de voorjaarsvakantie. De twee weken daarna, van 7 t/m 18 
 maart, spreekt de leerkracht u en uw kind graag over de voortgang. U 
 ontvangt hiervoor volgende week de uitnodiging via  Parro. Kiest u direct een 
 dag en tijd? Dit kan tot donderdag 3 maart, daarna niet meer. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Voorjaarsvakantie 
 Op  vrijdag 18 februari  begint voor alle kinderen van  de KCK de 
 voorjaarsvakantie. Het team heeft die vrijdag een studiedag. Wij analyseren 
 dan ons onderwijs op school-, groeps- en individueel niveau. We pitchen de 
 stand van de verschillende schoolontwikkelplannen van dit jaar en 
 bespreken wat de komende tijd nog nodig is. Daarnaast gaan de 
 leerkrachten aan het werk met de rapporten. Aansluitend start ook voor het team de 
 voorjaarsvakantie. Op  maandag 28 februari  start het onderwijs dan weer. 

 Corona update 
 Gelukkig kunnen we gewoon lesgeven aan de kinderen op school! 
 Daarnaast komen nog wel dagelijks de corona-positief geteste uitslagen binnen 
 van leerlingen en teamleden. Tot nu toe zijn er elke week wel twee teamleden 
 afwezig vanwege corona. We proberen de groepen zoveel mogelijk wel op te 

 vangen op school, maar invallers zijn nauwelijks te krijgen. Het kan dus een enkele keer 
 gebeuren dat een groep toch thuis moet blijven. 
 In de week voor de voorjaarsvakantie worden hier weer  zelftesten  bezorgd voor vier weken 
 voor alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 om twee keer per week te kunnen testen. 
 Het is heel fijn als alle kinderen op zondag 27 februari een zelftest doen! 
 * Gaat uw kind naar de BSO en is hij/zij positief getest? Meld dan gewoon af bij de BSO, dat 
 is voldoende. 

 Mad Science 
 Mad Science komt weer op de Kindercampus King met te gekke nieuwe lessen! 
 Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science-show op 1-3-2022, 
 kunnen leerlingen van groep 4 en 5 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- 
 en techniekcursus. 
 De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is 
 voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. 
 De cursus is op maandag om 14:45 uur, vanaf 28-3-2022. De lessen duren een uur. 
 De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van 
 experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal 
 en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook 
 iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! 
 Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 
 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet 
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 door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan 
 t/m 20-3-2022. Schrijf alvast in op  nederland.madscience.org 

 Werk in de groep 
 Groep 5 is bij de DaVinci lessen aan het leren over het leven onder water. Met meester 
 Willem leren zij over vissen en de binnenkant van de vis. Hieronder een creatieve vorm met 
 zeedieren. 
 Groep 3B heeft de kunstvorm pointillisme toegepast bij het maken van watervogels. 
 Groep 8 heeft van de NME les gekregen over windenergie en daarbij autootjes gemaakt die 
 door wind voortgedreven worden. 

 Techniekweek en Wereldkeuken 
 Deze beide onderdelen stonden op de kalender voor februari maar zullen nu niet doorgaan. 
 Dit zijn activiteiten waarbij juist ook ouders in de school nodig zijn. Nu dit nog niet mogelijk 
 is, verschuiven de activiteiten naar een moment dat dit wel weer kan. 
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 Informatie van buiten de school 

 Beweegbus bij de Kindercampus King 



 Stap vier dagen de magie van de Schouwburg Amstelveen 
 binnen 
 De theaters mogen weer open en hoe fijn is dat! Volgens de De 
 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het nu officieel: het actief of passief 
 beleven van kunst bevordert de gezondheid. De kracht van theater belangrijker dan 
 ooit in deze lastige corona tijd voor de kinderen. 
 Deze voorjaarsvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer even stralen op het 
 toneel van het theater. Vier dagen zingen, dansen en acteren, dat ga jij doen tijdens De 
 Musical4daagse. 
 De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes jaar stimuleert hun 
 eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere groep maken de docenten binnen vier 
 dagen een musical. 
 De Musical4daagse zorgt ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich bewust worden 
 wat theater kan betekenen. Maar dat niet alleen, iedereen die meedoet met De 
 Musical4daagse krijgt een ervaring om nooit meer te vergeten. Als de kinderen later 
 het theater binnen stappen zullen ze altijd aan het moment denken wanneer zij op 
 het toneel stonden tijdens De Musical4daagse. 
 De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar. Voor jou en voor je ouders 
 een unieke ervaring. En dat is bijna net zo cool als het feit dat De Musical4daagse 
 samenwerkt met ruim 15 theaters in heel Nederland. In elke vakantie, vier dagen 
 zingen, dansen en acteren. 
 Je hebt geen ervaring nodig. Het theater is voor ieder kind. 
 Zie jij jezelf daar al staan? 
 Kriebels in je buik… Nog één minuut en dan sta jij op het toneel in de spotlights. Het 
 publiek kijkt naar je en het is muisstil… En dan, het applaus… Het lijkt wel magisch. 
 www.musical4daagse.nl/amstelveen 
 Wat is belangrijk om te weten? 
 - 21 t/m 24 februari 2022 Schouwburg Amstelveen 
 - 09:00 tot 14:00 
 - 6 t/m 12 jaar 
 - vier dagen zingen, dansen en acteren 
 - Kosten per deelname €163,95 
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