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Beste ouder(s),
In de maand april staan veel uitstapjes, evenementen en vrije dagen
gepland, raadpleeg hiervoor de kalender op de website.
Zo gaan morgen groep 4 en 6 op pad voor een natuurles, hebben de
kleuters a.s. woensdag een toneelvoorstelling in de speelzaal op school
en donderdag een paasontbijt.
(Goede) Vrijdag 15-4, zijn alle kinderen vrij en heeft het KCK-team een
scholing, de (herhaal)dag van de Kanjermethode.
Volgende week maandag 18-4 is vrij vanwege 2e paasdag en op vrijdag
in die week, 22-4, houden we de Koningsspelen. Daarna starten twee
weken meivakantie. We wensen iedereen vast mooie weken toe.
De kuikens die op school in de broedmachine werden uitgebroed en nu
onder de warmtelamp voor alle kinderen te bekijken zijn, zullen voor Pasen naar hun
verschillende huisadressen gaan om verder te groeien en buiten te kunnen leven.
Hartelijke groet,

Francesca Deenik, dir.

Ouders informeren
Vorige week dinsdag konden wij de ouder-directie koffie- en informatieochtend weer live houden
in de aula. We hebben de zaal met ouders verteld over de verschillende ontwikkelingen en
speerpunten van onze school voor dit jaar (vanuit het schooljaarplan). Dit deden we aan de
hand van slides. We voegen deze toe voor ouders die dit ook graag willen weten.
We hebben de aanwezige ouders gevraagd over welk onderwerp zij een volgende
keer graag uitgebreider geïnformeerd willen worden. Het verzoek is de
Kanjermethode. Op dinsdagochtend 24 mei om 8:30 uur plannen wij dit nu in.
Onze Kanjercoördinator zal u dan meenemen in de theorie en werkwijze van
Kanjer. Op woensdag 8 juni 8:30 uur zijn alle ouders uitgenodigd in de klas om
een Kanjerles mee te maken.
● de diverse communicatiemogelijkheden en de route daarnaartoe zijn te
vinden op de website onder nieuwsbrieven, handleiding communicatie
● Snappet, sinds dit schooljaar onze rekenmethode, is adaptief en heeft dus
geen methodetoetsen elke maand. Op verzoek hebben we beschreven hoe
u gedurende het jaar kunt volgen hoe het gaat met uw kind in het rekenonderwijs.

Kleuterjuf
Onze kleuterjuf Monika heeft besloten dat haar
toekomstige carrière toch niet in onderwijs ligt. Zij zal
na de meivakantie niet terugkeren naar school. Heel
jammer, we zullen haar missen. Gelukkig hebben juf Ria
en juf Tessa aangegeven dat zij beide tot de
zomervakantie full-time willen gaan werken om zo ook
de groep (2C) van juf Monika op te vangen, geweldig!
Echter, deze zomervakantie gaat juf Ria met pensioen.
Dat betekent dat we na de zomervakantie een leuke,
goede kleuterjuf zoeken om ons team te versterken. In
deze tijden van lerarentekort schakelen we ook graag u, de ouders van de KCK, in op deze
zoektocht. Misschien kent u wel een goede leerkracht die graag deze plek in komt vullen? Laat
hem/haar vooral contact opnemen met school, school@kindercampusking.nl, 020-6417799.

Inzamelen voor Oekraïne
U kunt nog steeds via school nuttige spullen voor mensen in de Oekraïne
inzamelen. Er is behoefte aan babyproducten (luiers, sudocreme, lang
houdbare babyvoeding en melk) en voedzaam houdbaar eten voor kinderen
en volwassenen. Op het plein of bij de voordeur staat de blauw/gele doos,
hier kunt u de spullen in stoppen.
De inhoud wordt regelmatig opgehaald om de spullen mee te geven in de
busjes richting Oekraïne.

Voorlezen op vrijdag
Met ingang van vrijdag 1 april is er elke vrijdagochtend van 10.00 10.30 uur op de Kinderboekenafdeling van boekwinkel Venstra op het
stadshart onder de Bibliotheek een voorleeshalfuurtje voor kinderen van
2 tot 6 jaar. Leuk op de kleuter-vrije vrijdag!

Informatie van buiten de school
New Tech Kids
Wij willen u attenderen op het programma van New Tech Kids de aankomende tijd.
Het programma vindt u op hun site, scroll daar helemaal naar beneden.

Sportivun
Ontdek en beleef de sportkampen en sportdagen in de meivakantie
Het duurt niet lang meer of de meivakantie staat voor de deur. Even ontspannen en genieten.
Ken je de leuke sportkampen, sportdagen of voetbal fundagen van Sportivun in Amstelveen?
Dit zijn sportieve, leerzame en vooral leuke 3-daagse sportkampen en 1-daagse sportdagen
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar waarin allerlei (team)sporten en beweegspelletjes worden
gedaan onder leiding van een professionele kampcoördinator en sportbegeleiders.

Speciaal voor kinderen van 3 t/m 6 jaar zijn de 3-daagse Bobo vakantiedagen waarin zij
spelenderwijs kennis maken met laagdrempelige sportieve activiteiten, knutselactiviteiten en
gaan zij samen met Bobo het konijn op speurneusavontuur. Kortom een ruime keus waarin jouw
zoon of dochter tijdens de meivakantie lekker actief in beweging kan zijn of kan kennismaken
met allerlei sporten.
Kijk op sportivun.nl/meivakantie voor het aanbod en wellicht tot snel op een van de
sportkampen of sportdagen! Fijne meivakantie!

