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 Beste ouder(s), 

 We beginnen dit voorjaarsonderwijsblok meteen heerlijk in de zon! 
 Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de voorjaarsvakantie en is weer 
 opgeladen voor de komende tijd. 
 Woensdag krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis en zijn deze ook 
 digitaal in te zien via het Ouderportaal van ParnasSys. De komende twee 
 weken kunt u dan op gesprek komen bij de leerkracht, vergeet niet u nu in te 
 schrijven! 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Corona update 
 Gelukkig is er weer meer mogelijk, zie hieronder. Anderzijds heeft in 
 februari een derde van ons team Corona gekregen. Dat is nog nooit zoveel 
 geweest en betekent veel uitval van leerkrachten in een tijd dat invallers 
 nauwelijks meer bestaan. Heel fijn dat het team zo bereid is te schuiven 
 en te helpen, maar hier zitten wel grenzen aan. We hopen dus alle klassen 
 op school les te kunnen blijven geven en rekenen op uw begrip wanneer 
 dit niet lukt. 
 Hieronder de geldende regels na de voorjaarsvakantie: 

 mondkapjes  zijn niet meer nodig in de school (uiteraard  mag het wel voor wie dat 
 wil) 
 groep 6, 7 en 8 blijven nog  zelftesten  ontvangen via school om twee keer per week 
 zelf te testen 
 als uw kind klachten heeft en u zelf niet aan een zelftest kunt komen, kunt u er een 
 bij school vragen, dit geldt dus voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 
 test uw kind positief?  Laat het school weten. Uw kind  blijft 5 dagen in isolatie na 
 start van de klachten of positieve testuitslag  en  moet 24 uur klachtenvrij zijn voor 
 hij/zij weer uit isolatie en naar school komt. 
 de leerlingen van  groep 6, 7 en 8  verzamelen dagelijks  voor 8:25 uur in hun rij op 
 het plein 
 de leerlingen van  groep 3, 4 en 5  verzamelen dagelijks  voor 8:30 uur in hun rij op 
 het plein 
 Kleuters (groep 1 en 2)  komen zelf tussen 8:20 en  8:30 naar binnen via de 
 kleutervoordeur. Kleuterouders mogen op een door henzelf gekozen vaste dag mee 
 naar binnen naar het kleuterlokaal. Tijdens de voortgangsgesprekken in de komende 
 twee weken kunt u bij de kleuterleerkracht aangeven welke dag u goed uitkomt. Zo 
 kunnen zij een roostertje maken met een mooie verdeling zodat er elke dag genoeg 
 ruimte blijft voor de kinderen om contact te maken met hun juf bij binnenkomst en 
 ook voor de ouders van die dag. 
 alle  voortgangsgesprekken  kunnen live in de school  in het klaslokaal van uw kind 
 plaatsvinden. Anders dan in het parro bericht, is een mondkapje hierbij niet meer 
 voorgeschreven. Uiteraard laat u de leerkracht weten wanneer u op die dag klachten 
 heeft, u komt dan niet naar school toe, we zullen proberen dan meteen weer over te 
 schakelen naar een onlinegesprek via Google Meet. 
 behoefte aan een gesprek?  voor de komende maand kunt u zich nu inschrijven voor 
 het voortgangs-/rapportgesprek via de Parro-app. Doe dat voor a.s. donderdag! 
 Heeft u na deze maand Maart behoefte aan een gesprek met de leerkracht? Dat is 
 altijd mogelijk, stuur een mailtje naar de leerkracht evt. alvast met mogelijke data. 
 Zij/hij zal u dan uitnodigen op een tijdstip na lestijd. 
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 we zijn erg blij dat het ook weer mogelijk wordt  ouders in de school te ontvangen  . 
 Zo kunnen we u weer stukken van ons onderwijs laten zien door u uit te nodigen bij 
 een Kanjerles in de klas of b.v. de afsluiting van een DaVinci-thema. Ook zullen de 
 ouder-directie koffiemomenten weer mogelijk zijn en kunnen we u laten zien waar 
 we op dit moment op school aan werken. Ook kunnen we u op weg helpen bij de 
 digitale mogelijkheden van ons onderwijs/de school, kan de Nederlandse les voor 
 ouders weer live in het gebouw gegeven worden etc. De planning en uitnodigingen 
 voor deze momenten volgen nog. 

 Nu afspraak maken  ! 
 Via de uitnodiging in de Parro app kunt u tot a.s. donderdag een 
 afspraak inplannen voor een gespreksmoment in de komende twee 
 weken na lestijd. Aanstaande woensdag ontvangen alle leerlingen 
 hun rapport. U kunt uw vragen over het rapport en de voortgang 
 van uw kind stellen tijdens het voortgangsgesprek. Bij het gesprek 
 is de leerkracht die op de betreffende dag met de groep werkt 
 aanwezig. Het is de bedoeling dat uw kind ook bij het gesprek 
 aanwezig is en het is altijd fijn als beide ouders samen kunnen komen. 

 Website Kindercampus King 
 Op onze website  www.kindercampusking.nl  is alle informatie 
 van school te vinden. Ook oefenmateriaal voor de leerlingen 
 staat daar klaar. Om alle informatie te kunnen bekijken, moet 
 u een inlog aanvragen. Geef daarbij de naam van uw jongste 
 kind op als gebruikersnaam. School controleert dan of de 
 aanvraag van een ouder van een ingeschreven leerling is (AVG 
 regel) en verschaft dan toegang. 
 Op de website wordt regelmatig nieuwe informatie geplaatst. 
 Vandaag is het  Jeugdaanbod 2022 voor inwoners van 
 Amstelveen  op onze site geplaatst, informatie vanuit de Gemeente Amstelveen over diverse 
 hulpmogelijkheden betreffende welzijn, jeugdhulp en opvoeding, bewegen, financiën, 
 relaties en sexualiteit en taal. 

 Leerling groep 8 ICT-leerlijn met leerling groep 4 
 De komende tijd is het gelukkig weer mogelijk leerlingen uit verschillende 
 groepen samen te laten werken. Dat betekent dat we een leerling van 
 groep 8 koppelen aan een leerling van groep 4 om samen de ICT-leerlijn 
 door te werken. Dit gaat via kaarten die speciaal voor onze school 
 ontwikkelt zijn om de nuttige vaardigheden op de computer en binnen de 
 Google for education-  omgeving te leren. Groep 4 leert de vaardigheden en 

 groep 8 leert kennis overbrengen. 

 Beweegbus op schoolplein 
 Deze vrijdag, 4 maart, staat na schooltijd om 14:30 uur de 
 beweegbus een uur op het plein, alle kinderen kunnen 
 meedoen. 
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 Ruimtevaart: thema bij de kleuters 

 Na de ridders en kastelen voor de voorjaarsvakantie is nu het thema Ruimtevaart. 
 U kunt zelf thuis ook meekijken via de inlog van  https://www.onderbouwdonline.nl/ouders  . 

 Informatie van buiten de school 

 Amsterdammertjes 

 Amsterdammertjes informeert ouders/verzorgers over regionale activiteiten op het gebied 
 van Cultuur, Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. 
 Zie hier de nieuwe editie, met een programma vanaf de voorjaarsvakantie t/m maart  . 
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