NIEUWSBRIEF 17, SCHOOLJAAR 2021-2022 • 23 mei 2022
website: www.kindercampusking.nl mail: school@kindercampusking.nl
telefoon: 020-6417799, voor ziekmeldingen: Parro app of 020-7670366
________________________________________________________
Beste ouder(s),
Start van een korte week. Donderdag is iedereen vrij vanwege Hemelvaartsdag. Vrijdag zijn
de leerlingen ook vrij terwijl het team de jaarevaluatie, -ontwikkelingen, veranderingen,
protocollen etc. doorneemt om daarna samen te gaan eten.
Maandag 6 juni, tweede pinksterdag is ook een verplichte vrije dag voor iedereen.
Morgen ontvangt u via de mail een uitnodiging van Scholen met succes
met de vraag of u de vragenlijst over uw tevredenheid over de
Kindercampus King kunt aangeven. Heel fijn als iedereen dat wil doen.
Dat geeft ons inzicht en input voor wat goed gaat en zo moet blijven en
waar u nog verbetermogelijkheden ziet en wij mee aan de slag kunnen.
Ook het team en de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 zullen
vragenlijsten invullen.
De lijsten worden in het Nederlands en Engels aangeleverd en aan de
start kunt u op een icoontje klikken zodat de tekst wordt voorgelezen en dit is mogelijk in
diverse talen.
Hartelijke groet,

Francesca Deenik, dir.

Kanjer
morgen, dinsdag 24 mei 8:35 uur, Kanjer - Informatie voor
ouders in de aula, iedereen zeer welkom! We informeren u over het
gedachtegoed en de uitwerking.
woensdag 8 juni kunt u om 8:30 uur mee naar de klas om samen
met de groep een Kanjeractiviteit mee te doen

Techniekweek
Deze week is de KCK Techniekweek. Dat betekent dat in alle groepen met techniek wordt
gewerkt en proefjes worden gedaan. Bij de groepen 2 is vandaag de startles door Mad
science gegeven, zie foto.
Onze groep 8 leerlingen hebben afgelopen week ook een techniekles gekregen op onze
buurschool VO Panta Rhei.

Belangrijke data voor dit schooljaar
De komende weken staan er nog veel feestelijke momenten gepland. Houd de agenda goed
in de gaten! Hieronder een opsomming die ook op de schoolkalender staat, zet u het in uw
agenda?!
Naast deze data maken de groepen ook nog veel culturele en/of natuuruitstapjes per groep.
Ook deze zijn te vinden op de schoolkalender op onze website.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

di. 24 mei sportdag groep 8
do. 2 juni schoolreis groep 1 t/m 7, zie verdere informatie hieronder
wo. 8 juni 8:30 uur, Kanjerles met ouders in de klas
wo. 15 - vr. 17 juni groepen 8 op kamp
ma. 27 juni werkstudiedag team, leerlingen vrij
wo. 29 juni vieren alle meesters en juffen hun verjaardag
vr. 8 juli 17:00-19:30 uur zomerfeest voor alle kinderen mét hun ouders,
georganiseerd door de ouderraad
➢ ma 11 juli 19:15 eindmusical gr. 8A (alleen voor ouders 8A)
➢ di. 12 juli 19:15 eindmusical gr. 8B (alleen voor ouders 8B)
➢ vr. 15 juli, laatste werkdag van juf Ria, vanaf 14:45 kunt u dan op het plein afscheid
van haar nemen
De vakanties voor 2022-2023 zijn hier al in te zien op de website.
De studiedagen en kleutervrije vrijdagen worden nog ingepland.

Centrale Eindtoets groep 8
Afgelopen vrijdag is de uitslag van de Centrale Eindtoets groep 8 binnengekomen. De
leerlingen hebben het goed gedaan en vrijwel allemaal gescoord in het gebied conform hun
advies. De Centrale Eindtoets had voor onze school landelijk gemiddeld een 534.8 verwacht.
We hebben gemiddeld 536 gescoord, hierbij hebben we de score van alle 35 leerlingen
meegenomen. Alle leerlingen zijn inmiddels geplaatst op hun VO school van voorkeur.

Schoolreis
Op donderdag 2 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De kinderen komen die dag op
normale tijd naar school en nemen ook pauzehap, lunch en veel drinken mee. Graag thuis al
insmeren met zonnebrand!
En natuurlijk handige schoenen aan zoals gympen en geen slippers etc.

Groep 1, 2 en 3

Enkhuizen,

Sprookjeswonderland

Groep 4, 5, 6 en 7

Almere,

SEC Survival

➢ vertrek van school 9:00 uur met 3 bussen vanaf de Suze Groeneweglaan, u
kunt daar uitzwaaien
➢ terugkomst rond 15:00 uur op dezelfde plek, fijn als u daar staat om uw kind
welkom te heten. Kinderen die naar de BSO gaan worden daar door de PM-ers
opgehaald

➢ vertrek van school 8:45 uur met 3 bussen vanaf de Suze Groeneweglaan, u
kunt daar uitzwaaien
➢ terugkomst rond 14:45 uur op dezelfde plek, fijn als u daar staat om uw kind
welkom te heten. Kinderen die naar de BSO gaan worden daar door de PM-ers
opgehaald
➢ Kinderen en hun kleding zullen door de modder gaan. Geef uw kind dus
kleding en schoenen aan waarbij het niet erg is dat deze heel vies worden. Ook
graag een plastic zak mee met naam erop en schone kleding en schoenen voor de
terugweg en een handdoek.
De kinderen zullen hun plastic zak met vieze kleding zo mee naar huis nemen.

Bericht van de MR
Ouderbetrokkenheid: ouders in samenwerking met de school
Ouderbetrokkenheid is een speerpunt voor de medezeggenschapsraad (MR), die
uit drie leerkrachten en drie ouders bestaat en die spreken met de directeur van de
school. Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het
onderwijs van hun kind, zowel door een positieve en fijne thuissituatie als op school.
Ouders kunnen veel doen om hun kinderen te ondersteunen, in samenwerking met
de school. Vraag is hoe dat concreet en passend in te vullen, want ieder kind en
iedere thuissituatie is anders en de wereld staat ook nooit stil, bijvoorbeeld door
COVID-19. De MR denkt daarover mee met de school. In de laatste vergadering
van de MR is gesproken hoe verdere wisselwerking tussen school en ouders kan worden
bereikt. Ouders helpen graag hun kinderen bij het schoolwerk en dan op een manier die voor
school ook ondersteunend is. Bijvoorbeeld bij rekenen in het rapport staan nu allerlei
onderdelen; wat kunnen ouders doen om de onderdelen die dan minder gescoord worden te
verbeteren? Ouders helpen bij activiteiten op school zoals naar Elsenhove of in de klas. Het is
goed om te weten dat ouders in de jaaragenda de activiteiten kunnen zien door het jaar heen en
wanneer bijvoorbeeld vervoer wordt gevraagd. De komende maanden en het volgende jaar zijn
er gelukkig weer momenten waarop de ouders welkom zijn in de school. Dit zal neer gaan
komen op ongeveer één keer per maand en de school heeft ervoor gekozen om deze
momenten onderwijsgerelateerd te laten zijn. De MR heeft
gevraagd of daarnaast ook andere momenten mogelijk zijn.
Ouders krijgen door deze momenten meer zicht op hoe de
kinderen het in de klas doen. Ook de MR gebruikt de resultaten
van de Tevredenheidspeiling onder leerkrachten, leerlingen en
ouders. De MR stelt uw deelname aan deze peiling dan ook erg op
prijs!
Tot slot, ook de MR is een vorm van ouderbetrokkenheid. Ouders
zijn van harte welkom als gast bij vergaderingen van de MR, deze
(deels) openbare vergaderingen zijn doorgaans via het scherm, en
de agenda staat van tevoren op de website van de school.
En als ouders input hebben voor de MR, zend de MR gerust een
bericht naar mr@kindercampusking.nl of schiet ons aan op het
schoolplein want ideeën, suggesties en of verbeterpunten zijn altijd
welkom, ook als het gaat om ouderbetrokkenheid op school.
Namens de MR,
Jeroen Terheggen

Dode hoekles

Groep 8 heeft les gekregen en zelf mogen ervaren wanneer je voor de
chauffeur van de vrachtwagen in zijn “dode hoek” terecht komt. Dat wil
zeggen dat de chauffeur je niet kan zien terwijl je wel dicht bij de
vrachtwagen staat.

Kangoeroe KIK

Vandaag is de hiphop/streetdance voor groep 6 en 7 begonnen.
Let op! 6 en 27 juni zijn de leerlingen vrij en is er ook geen
dansles.
Dinsdag gaan de theaterlessen in de speelzaal beginnen.
Volgende week donderdag start breakdance, hierop zijn teveel
aanmeldingen binnen gekomen. Een aantal ouders zal gebeld
worden met de vraag of kinderen aan een andere workshop mee willen doen
of vast op de lijst voor de nieuwe ronde.
Veel plezier!

