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Beste ouder(s),
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 2021-2022.
Een roerig jaar waarin corona toch ook nog een rol speelt. Gelukkig wel weer een jaar
waarin we op schoolreis konden, a.s. vrijdag zomerfeest kunnen houden en volgende week
live de musical voor de ouders van groep 8 kunnen vertonen.
In de eerste schoolweken van het nieuwe jaar gaan wij u het verslag/de evaluatie van dit
jaar en de plannen (schooljaarplan) van het nieuwe schooljaar toesturen en nodigen wij u
op dinsdag 13 september om 8:30 uur in de aula uit voor de mondelinge toelichting en om
vragen te beantwoorden.
Vanaf deze plek wensen wij u een mooie zomervakantie toe. We hopen iedereen
weer blij en uitgerust op school te zien op de eerste
schooldag, maandag 29 augustus.
Op de website kunt u al de kalender voor komend
schooljaar inzien waar naast vrije dagen ook b.v. de
uitstapjes per klas al te lezen staan.
Hartelijke groet,

Francesca Deenik, dir.

Zomerfeest
A.s. vrijdag 8 juli 17:00 - 19:30 uur is het zomerfeest,
georganiseerd door de Ouderraad.
Komt allen! Dit feest is bedoeld voor alle kinderen met hun
ouders. Het is dus de bedoeling dat u meekomt, niet dat uw
kind alleen komt.
Er zijn allerlei leuke activiteiten voor de kinderen en eten en
drinken is buiten te koop voor iedereen. Dit gaat middels de
muntjes die bij de hoofdingang voor € 0,50 per stuk verkocht
worden.
Voor de kinderen kunt u voor € 2,50 bij de entree hekken een
knipkaart voor de activiteiten kopen, graag cash en liefst gepast
betalen.
Kunt u nog helpen? Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij de klassenouders.

Lezen in de vakantie!
Het allerbelangrijkste dat u met en voor uw kind kunt
doen in de zomervakantie is hem/haar met plezier aan het
lezen houden.
De dip die kinderen maken in hun (lees)ontwikkeling als
zij 6 weken niet lezen is heel groot.
De Bibliotheek heeft hier verschillende tips voor. Voorlezen
en samen lezen is ook een goede oefening en natuurlijk
heel gezellig. De tips van de Bibliotheek vindt u hier.

Leerplicht
Afgelopen maand hebben wij in een gesprek met de leerplicht
Amstelveen een verscherping opgedragen gekregen van ons
"verlofbeleid". Waar wij als Kindercampus King in de kleuterklassen
makkelijk verlof gaven, hebben wij de opdracht gekregen dit voor
5-jarigen niet meer te doen. Voor hen geldt, net als voor de 6 t/m
12 jarigen, dat verlof voor b.v. vakantie niet mag worden
toegekend. Komend schooljaar zullen we dus volgens deze lijn naar
verlofaanvragen moeten kijken, goed dat u nu alvast geïnformeerd
bent.

TussenSchoolse Opvang (TSO) 2022-2023
Ook komend jaar kan de tussenschoolse opvang bekostigd worden
met hetzelfde bedrag als de afgelopen jaren, € 145,- per leerling
per jaar.
We kunnen het op dit bedrag behouden doordat we ook een bedrag
uit de reserve inzetten van € 19,- per leerling.
Het is niet verplicht om deel te nemen aan de TSO. In de praktijk neemt wel iedereen deel.
Wanneer uw kind deelneemt, staat daar wel de betaling tegenover. Het is een dienst waar
kosten voor gemaakt worden die door de deelnemende ouders ook betaald moeten worden.
Wilt u uw kind niet laten deelnemen, meld dit dan a.u.b. nu alvast of uiterlijk begin van het
schooljaar bij de directie. Neemt uw kind wel deel? Dan bent u ook verplicht tot betaling. De
begroting is goedgekeurd door de MR.

Mailadressen leerlingen en inloggen in Coolportaal
Vanwege AVG-wetgeving worden de leerlinggegevens van alle leerlingen van
Amstelwijs verder geanonimiseerd. Alle bestaande mailadressen van leerlingen
worden in de zomervakantie omgezet naar een letter-cijfercombinatie. Daarbij
worden ook de wachtwoorden aangepast. Leerlingen kunnen na de omzetting
niet meer in het Coolportaal of de Google-omgeving inloggen met hun oude
gegevens (mailadres van nu en het wachtwoord dat zij nu gebruiken).
In de eerste week na de zomervakantie ontvangt uw kind van groep 5 t/m 8
van de leerkracht zijn/haar nieuwe mailadres en het ingestelde wachtwoord dat de leerling
bij de eerste keer inloggen zelf aan moet passen naar een eigen wachtwoord.
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 ontvangen de ouders de nieuwe inloggegevens, ook
hier moet bij de eerste keer inloggen het wachtwoord worden aangepast naar een eigen
wachtwoord.
Na de zomervakantie hoort u hier meer over.

Ouders gezocht voor schoolbibliotheek
Wisten jullie dat er op school ook en bibliotheek te vinden is? Van
prentenboeken tot boeken voor de bovenbouw, stripboeken en
informatieboeken alles is aanwezig.
Drie keer per week (maandag ochtend, dinsdag middag en donderdag
middag) kunnen enkele klassen boeken komen wisselen. Ouders houden
deze bieb draaiende, en ik kan je zeggen; dat is erg leuk!
Na de zomervakantie zwaaien wij enkele ouders uit en nu zijn we op
zoek naar twee tot drie vrijwilligers die dit over willen nemen. Je wordt
door de andere ouders ingewerkt. We werken met een rouleersysteem
(ongeveer om de week), waardoor je niet elke week aan de beurt bent.
Heb je vragen; of wil je het een keer proberen? Dan mag je mij een mailtje sturen.
Groet, Berdien Joosse, moeder van Elin (groep 6) berdien2@gmail.com

Afscheid juf Ria
Voor juf Ria zijn dit de laatste twee weken kleuteronderwijs van 46 jaar!!!
Vrijdag 15 juli is de laatste dag, om 14:30 uur komt zij met haar klas naar buiten en is daar
door ouders en kinderen nog dag te zeggen.
Dat wij haar en al haar talenten enorm gaan missen is evident, dank je wel Ria!

Informatie van buiten de school
Junior camp

