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 Beste ouder(s), 

 Hopelijk heeft u ook genoten van deze twee weken meivakantie. We starten 
 nu met het laatste blok van 10 weken tot de zomervakantie. Weken met 
 veel uitstapjes; verschillende groepen gaan naar een locatie voor een NME- 
 (natuur- en milieu-educatie) les, zie kalender 
 https://www.kindercampusking.nl/kalender/  of bezoeken een culturele 
 locatie. Op 2 juni is de schoolreis voor groep 1 t/m 7 en het meerdaagse 
 schoolkamp voor groep 8 is op 15, 16 en 17 juni. 
 Maar natuurlijk zijn het ook nog 10 weken waarin we hard aan het werk 
 gaan! 
 U kunt komen kijken naar lessen, zie hieronder in deze nieuwsbrief. 

 Het aanbod gratis naschoolse activiteiten gaat van start en loopt ook 
 volgend schooljaar door. Dit is mogelijk door een subsidie die de Gemeente 
 Amstelveen vanwege Corona heeft ontvangen en hiervoor inzet. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Tevredenheidspeiling 
 In de komende weken wordt de tevredenheidspeiling uitgezet onder 
 ouders, team en leerlingen uit groep 5 t/m 8. Fijn als u deze in wilt 
 vullen. Zo krijgen wij als school feedback over ons functioneren en 
 krijgen wij terug waar u tevreden over bent, verbeterings- mogelijkheden ziet en misschien 
 zelfs een aantal concrete tips en tops voor ons heeft. Deze nemen we daarna door met het 
 team en de MR om te bepalen of er ontwikkelpunten uit voort komen die we komend 
 schooljaar in ons schooljaarplan in actie gaan zetten. Uiteraard krijgt u naar aanleiding van 
 de uitslag ook een overzicht hiervan. 
 Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Scholen met Succes. 
 Deelname aan het onderzoek is anoniem. Zo zijn uw individuele antwoorden straks niet te 
 herleiden. 
 Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Uw deelname is belangrijk om een 
 goed beeld te krijgen van wat goed gaat en wat beter kan. We rekenen dan ook op uw 
 deelname. 

 Kijken in de klas 
 Volgende week  woensdag 18 mei  om 12:00 uur  bent u welkom in de klas van uw 
 kind om een stukje onderwijs mee te maken. In de groepen 4 t/m 8 kunt u de 
 afronding van een DaVinci thema volgen. In groep 3 wordt een leesles gegeven 
 en bij de kleuters een rekenles. 

 Kanjerles 
 Op  woensdag 8 juni  nodigen we u graag in de klas uit  om 8:30 uur o  m een 
 kanjerles mee te doen. 
 Op verzoek van ouders geven wij op  dinsdag 24 mei om 8:30 uur  informatie 
 over de Kanjermethode. U bent dan allen welkom in de aula. 
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 Kangoeroe KIK activiteitenprogramma op Kindercampus King 

 Op Kindercampus King komt een programma met gratis naschoolse 
 activiteiten van de Gemeente Amstelveen: Kangoeroe KIK. Er zijn na 
 schooltijd verschillende leuke en leerzame lessen. 
 We beginnen met activiteiten voor groep 3 t/m 7.  Hiphop & streetdance 
 voor groep 6 en 7 op maandagmiddag  ,  theater voor groep 5, 6 en 7 op 
 dinsdagmiddag  en  breakdance voor groep 3, 4 en 5 op donderdagmiddag  . 
 Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Dat is goed voor hun 
 toekomst! 

 Het programma begint in de week van 23 mei en duurt een aantal weken. 
 De activiteiten zijn na school, van 14.45 tot 15.45 uur. 

 Schrijf je kind deze week in  via deze link  . Meedoen is gratis, er wordt wel verwacht dat uw 
 kind elke week aanwezig is! 

 Gevonden voorwerpen 
 Er zijn weer veel spullen van de kinderen op school blijven 
 liggen. Deze zullen wij volgende week op tafels bij de 
 voordeur uitstallen. Zo kunt u er woensdag 18 mei, 
 wanneer u een les in de groep gaat bezoeken, ook langs 
 lopen en meenemen wat van uw kind is. Uiteraard kunnen 
 de kinderen ook zelf hun spullen meenemen die ze hier 
 zien liggen. Wat er vrijdag nog ligt, schenken we aan de 
 kledingbank. 

 Inzamelen voor Oekraïne 
 Er is nog steeds behoefte aan houdbaar eten en babymateriaal zoals luiers, crème 
 etc. 
 Wilt u helpen ? Dat kan door deze producten te doneren in de blauw-gele doos op 
 school. Via ons wordt dit meegegeven in vrachtwagens naar de Oekraïne. 

 E-waste Race 
 Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom in de wereld! Teveel oude 
 elektronica zoals oude mobieltjes, kapotte dvd-spelers of kapotte wekkers belanden bij 
 het normale afval. Zonde! Zulke apparaten zitten vol met herbruikbaar materiaal dat een 
 tweede leven verdient. Daarom gaan wij met  onze groepen 8 deelnemen aan de E-waste 

 Race! Deze week krijgen zij een gastles over het belang van het beter inzamelen van E-waste 
 (= elektronisch afval). Vervolgens gaan wij vier weken lang deelnemen aan de E-waste Race. 
 Dit is een competitie waarbij zes basisschoolteams de strijd aangaan om zoveel mogelijk 
 elektronisch afval in te zamelen. Daarmee is een toffe prijs te winnen. De E-waste Race vindt 
 plaats van  16 mei t/m 9 juni  . 
 Wat gaan we verzamelen? 
 Zo veel mogelijk afgedankte elektronische apparaten. Dit zijn alle apparaten met een stekker of 
 een batterij. Let op, deze apparaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 ●  De apparaten moeten in de containers passen die op school worden geplaatst. 
 Apparaten mogen niet groter zijn dan 55 bij 75 cm (niet groter dan het tafelblad van 
 een schoolbankje). 

 ●  Het elektronisch afval moet afkomstig zijn van huishoudens. Afval afkomstig van 
 bedrijven is  niet  toegestaan! 

 ●  Het is  niet  toegestaan om losse accu’s of batterijen in te zamelen. 
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 Voorlezen op vrijdag in de Bibliotheek Amstelveen 
 Elke vrijdagochtend van 10.00 - 10.30 uur organiseren wij op de 
 Kinderboekenafdeling een voorleeshalfuurtje voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. 
 Onze vier enthousiaste en ervaren voorlezers wisselen elkaar wekelijks af. 
 Kinderen kiezen hun favorieten en de voorlezers laten hen kennismaken met 
 nieuwe kinderboeken. 

 Voorjaarsexperiment 
 In de kleuterklas zijn witte tulpen in water met gekleurde ecoline 
 gezet. Zie hier het resultaat. 

 Informatie van buiten de school 

 Buurtgezinnen 
 Ken je  Buurtgezinnen  al? 
 Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen in alle 
 leeftijden, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben 
 aan steun bij de opvoeding. En die geen familie, buren of 
 vrienden in de buurt hebben, waarop ze een beroep kunnen 
 doen. 
 Ben je een vraaggezin? 
 Ieder gezin heeft moeilijke periodes en opvoeden kan heel 
 pittig zijn. Soms lijkt alles tegen te zitten. Problemen stapelen 
 zich op in je gezin en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan 
 maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment 
 voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Of aan jezelf. Dan kan een 
 steungezin in de buurt een uitkomst zijn. Een gezin waar jouw kinderen regelmatig welkom 
 zijn, zodat jij op adem kan komen. 
 Ben je een steungezin?  Als steungezin word je voor een langere periode de steun en 
 toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke 
 steun je biedt en hoeveel tijd je erin steekt, is afhankelijk van de afspraken die je hierover 
 maakt met het vraaggezin. Dat kan uiteenlopen van af en toe logeren tot opvang van een 
 kind op vaste dagen in de week. En van opvangen tot samen iets leuks doen met de 
 kinderen. Maatwerk dus. De ondersteuning die een steungezin biedt kan ook veranderen in 
 de loop van de tijd. Kijk hier of er een vraaggezin is in Amstelveen wat bij jou past. 
 Amstelveen 
 Buurtgezinnen is al een aantal jaar actief in Amstelveen. Per jaar worden er ongeveer 
 20 vraaggezinnen aan steungezinnen gekoppeld. Toegankelijkheid, laagdrempeligheid en 
 maatwerk staan centraal in het werk van Buurtgezinnen. Buurtgezinnen wordt 
 gesubsidieerd door Gemeente Amstelveen. Hierdoor kunnen steun- en vraaggezinnen 
 kosteloos deelnemen. 

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/noord-holland/amstelveen/

