
 NIEUW  SBRIEF 01, SCHOOLJAAR 2022-2023 • 29 augustus 2022 
 website:  www.kindercampusking.nl  mail:  school@kindercampuski  ng.nl 
 telefoon: 020-6417799,  voor ziekmeldingen: Parro app of 020-7670366 
 ________________________________________________________ 

 Beste ouder(s), 

 We hopen dat iedereen enorm heeft genoten van de vrije weken. Leuk om alle 
 kinderen weer binnen te zien komen vandaag, zichtbaar gegroeid! 
 We verheugen ons op een mooi nieuw schooljaar 2022-2023 en heten ook de 
 nieuwe ouders en leerlingen van harte welkom. 

 Vandaag  ontvangt u een uitnodiging via Parro voor het startgesprek 
 tussen leerling - leerkracht - ouders. Meld u graag direct aan op een dag/tijd die open staat. 
 Het gesprek zal zijn met de leerkracht die op die dag werkt. U kunt tot volgende week 
 woensdag (7-9) aanmelden. Daarna niet meer. De gesprekken beginnen 12 september. Bij 
 de deur van de klas ziet u een tafeltje staan met de boeken en schriften waar uw kind 
 komend jaar uit gaat werken. Blader deze gerust door. 

 Volgende week ontvangt u het verslag/de evaluatie van het afgelopen jaar en de plannen 
 (schooljaarplan) van het nieuwe schooljaar. Op  dinsdag  13 september om 8:30 uur in 
 de aula  nodigen wij u uit voor de mondelinge toelichting en om vragen te beantwoorden. 

 Alle schoolinformatie is te vinden op de schoolwebsite. Ook is er een informatie blad per 
 groep. 
 Morgen beginnen de  gymlessen  voor groep 3 t/m 8  ,  klik hier voor het rooster: 
 https://www.kindercampusking.nl/school/gymnastiek-bewegingsblok-rooster/ 
 Graag op betreffende dag tas met gymschoenen met naam, en gymkleding meegeven. 
 Volgende week maandag begint ook het sportblok, de nieuwe docent daarvoor is Ryan. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Afmelden voor school 
 ★  is uw kind  ziek?  dan graag  via de Parro-app  voor 8:00 uur 

 ziekmelden, alleen de eerste ziekdag. Graag weer beter 
 melden in de app op de eerste aanwezige schooldag 
 (evt. kan ziekmelden ook via 020-7670366 o.v.v. naam en 
 groep van de leerling). 

 ★  heeft u uw kind niet afgemeld en missen wij haar/hem op 
 school? Dan zal de conciërge voor de veiligheid van uw kind de 
 ouder bellen/mailen om te vragen waar hij/zij is. 

 ★  wilt u verlof aanvragen? gebruik daarvoor het formulier van de 
 website 
 https://www.kindercampusking.nl/ouders/verlof-aanvraag/ 
 School mag alleen verlofaanvragen goedkeuren die aan de verlofmogelijkheden 
 voldoen. Dus wel b.v. voor het bijwonen van een bruiloft of begrafenis van een oom 
 maar niet om eerder op vakantie te gaan. 

 ★  de leerplicht geldt alle lesdagen voor alle leerlingen van 5 - 12 jaar. Voor 4-jarigen 
 zijn de verlofmogelijkheden iets soepeler. Ook voor hen kunt u verlof aanvragen via 
 het verlofformulier. 
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 Coronaregels 
 ●  Bij klachten testen 
 ●  Bij positieve zelftest, minimaal 5 dagen in isolatie (max. 10 dagen) 
 ●  Eerste dag met klachten, is dag 0 
 ●  Geen klachten en toch positieve test? testdag is dag 0 
 ●  Krijg je later toch klachten? dan opnieuw gaan tellen en geldt de klachten dag als dag 0 
 ●  Je moet ook 24 uur klachtenvrij zijn voordat je uit isolatie mag. 
 ●  Daarnaast blijft uiteraard het advies gelden om regelmatig handen te wassen en in de 

 elleboog te hoesten/niezen. Ook zullen wij ter begroeting geen handen meer geven. 
 ●  Deze week worden de zelftesten op school bezorgd. Iedere leerling krijgt er twee 

 mee naar huis. Heeft uw kind er later nog een nodig? Dan kan die vanuit de klas 
 worden meegenomen. 

 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. 
 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? Dan 
 graag direct melden en uw kind ophalen voor lunchtijd. Neemt uw kind wel deel? Dan bent 
 u ook verplicht tot betaling. 
 Wanneer betaling een probleem vormt, kunt u een beroep doen op ondersteuning vanuit de 
 gemeente, klik dan op onderstaande link. 
 https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voor 
 zieningen-minima_regelingen-voor-kinderen-tot-18-jaar 
 Voor de betaling ontvangt u binnenkort een uitnodiging via Schoolkassa. 

 Mailadressen leerlingen en inloggen in 
 Coolportaal 
 Vanwege AVG-wetgeving worden de leerlinggegevens van alle 
 leerlingen van Amstelwijs verder geanonimiseerd. Alle bestaande 
 mailadressen van leerlingen werden in de zomervakantie omgezet naar 
 een letter-cijfercombinatie. Daarbij worden gelukkig de wachtwoorden 
 van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 niet aangepast. Leerlingen uit 
 die groepen weten van hun leerkracht hun nieuwe mailadres en kunnen 
 weer inloggen in Coolportaal en de Googleomgeving. Ook de leerlingen 
 van groep 5 kunnen zelf inloggen in het Coolportaal. 
 Ouders van leerlingen van groep 1 t/m 4 ontvangen binnenkort een 
 brief met de inloggegevens van hun kind en de manier waarop u kunt inloggen. Het 
 wachtwoord van inloggegevens die u van ons ontvangt moet altijd bij de eerste keer 
 inloggen worden aangepast in een eigen wachtwoord. 
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 Privacyvoorkeuren aanpassen via Parro 
 Na de vakantie zetten wij, zoals inmiddels gebruikelijk, de privacyvoorkeuren in 
 ParnasSys open, zodat u uw voorkeuren zelf kunt aanpassen en doorgeven. Dit 
 doen wij aan het begin van het schooljaar en aan het begin van het kalenderjaar. 
 Wij vragen u onder andere de keus te maken of uw kind wel of niet op de foto 
 mag. Kiest u voor ‘niet op de foto’, dan worden van uw kind geen foto’s genomen 
 op school. Dit houdt ook in dat er geen foto’s van uw kind op Parro komen te 
 staan. 
 Om een goede keus te kunnen maken is het belangrijk dat u weet dat wij geen social media 
 gebruiken en dat foto’s nooit geplaatst worden met de namen van kinderen erbij, het gaat 
 immers om de activiteit. De keuzemogelijkheid staat de hele maand september open. Mocht 
 u een wijziging willen doorgeven, vergeet u dan niet om uw keuzes aan te passen? 

 Ouderhulp in de bibliotheek 
 Welke ouder kan helpen in de schoolbibliotheek? 
 op maandagochtend? 
 dinsdag- of donderdagmiddag? 
 We hebben dringend hulp nodig. 
 Graag laten weten aan Ahlem, 
 ahlammuna1@gmail.com  . 

 Klassenouders 
 Voor elke groep hebben wij graag klassenouders. Dit is de contactouder voor de leerkracht 
 voor b.v.  praktische hulp in de klas of bij uitstapjes  . Wanneer de klassenouder gevonden is, 
 wordt zijn/haar naam op de website onder de groep geplaatst. De klassenouder ontvangt 
 dan mailadressen en telefoonnummers van de groep zodat zij de ouders kan bereiken. We 
 gaan er vanuit dat dit voor iedereen in orde is. Zo niet? dan graag bij de leerkracht melden. 
 Voor zaken de onderwijstijd betreffend, is uiteraard de leerkracht het aanspreekpunt en niet 
 de klassenouder. 

 Voor begeleidende ouders bij uitstapjes geldt: 
 Ouders 

 ●  rijden in een veilige auto en nemen zoveel kinderen mee als er achterin gordels zijn. 
 ●  kunnen hun eigen kind evt. in gordel voorin meenemen. 
 ●  laten het groepje kinderen nooit alleen. 
 ●  begeleiden de kinderen op een duidelijke en vriendelijke manier. 
 ●  spreken kinderen aan bij ongewenst gedrag. 
 ●  voelen zich verantwoordelijk en zoeken de leerkracht op als het niet goed gaat. 
 ●  geven de kinderen geen eten en gaan zelf ook niet eten, drinken, roken. 
 ●  bellen/appen niet en houden de aandacht bij de groep i.p.v. de telefoon. 

 Duurzaam 
 Dit jaar zullen we veel aandacht besteden aan duurzaamheid. Zo scheiden wij 
 afval op school in:  Papier  PDM (plastic, drinkpakjes, metaal)  Glas 
 overig. 
 * We geven u ook graag de tip van swip-swap waar kinderen speelgoed kunnen 
 ruilen 
 https://servicepunt-circulair.nl/product/swip-swap/ 
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 Advies: geen slippers aan naar school 
 Ongetwijfeld heeft iedereen deze warme zomer heerlijk op slippers 
 rond gelopen. Op school raden wij dit ten zeerste af. Het aantal 
 gewonden dat dit in het verleden heeft opgeleverd is groot en met nare 
 verwondingen. Niet alleen doordat de voeten helemaal onbeschermd 
 zijn tussen heeeeel veel andere voeten maar ook omdat bij het rennen 
 de voorkant snel dubbel klapt waardoor kinderen op hun gezicht vallen. 

 Personeelswisselingen 
 ★  Vlak voor de zomervakantie heeft  juf Serah  laten weten dat zij overstapt 

 naar een school in Weesp, haar nieuwe woonplaats. Zij kreeg daar opvang 
 voor haar kinderen aangeboden als zij daar zelf ook les zou komen geven. 

 ★  Meester Maarten schuift daardoor naar groep 4B (i.p.v. 7/8) 
 ★  We verwelkomen als nieuwe onderwijsassistent:  Emyliene  , zij zal in eerste 

 instantie ondersteunen bij de kleuterklassen. 
 ★  Juf Sterre  ondersteunt in de kleuterklassen is in opleiding tot leerkracht. 
 ★  Juf Betty  ondersteunt in de groepen 3 (afgelopen jaar in de kleuterklas, dus  bekend 

 met alle groep 3 leerlingen). 
 ★  juf Yael  heeft afgelopen jaar haar opleiding afgerond en haar diploma behaald.  Zij 

 ondersteunt komend jaar in de groepen 4. 
 ★  Juf Ahlem  gaat ook de opleiding volgen en ondersteunt in groep 5 en 3 
 ★  Juf Debby  is multi-inzetbaar. Komend jaar veelal aan 7/8  gekoppeld en aan groep 6 
 ★  We verwelkomen  meester Ryan  , sportpedagogisch medewerker bij KinderRijk, hij zal 

 op de maandagen het sportblok geven aan alle groepen 3t/m 8. 
 ★  Meester Paul  verzorgt komend jaar alle gymlessen op di, wo, do 

 Juf Ria met pensioen 
 Voor de zomervakantie heeft onze kleuterjuf Ria na 46 
 jaar "juf zijn" afscheid genomen om van haar pensioen te 
 gaan genieten. In de laatste week hebben wij op 
 verschillende manieren aandacht aan haar besteed en 
 afscheid genomen. Zo zijn de kleutertuinen aan de zijkant 
 van de kleuterlokalen omgedoopt tot Ria Solplantsoen. 
 Geheel terecht, daar het ontwerp, de opzet, de aanplant, 
 de verzorging en de aandacht voor deze tuinen in haar 
 handen lag. 

 Zomerfeest 2022 
 Op 8 juli, voor de zomervakantie, konden we een mooi feest buiten 
 vieren met alle leerlingen en hun ouders. Dank aan de ouderraad 
 en alle ouders die hierbij geholpen hebben! 



 Website met leuke voorgelezen verhaaltjes 
 https://ririro.com/nl/ 

 Schaakles door een gediplomeerd schaaktrainer 
 Komend najaar willen we naschoolse schaaklessen aanbieden, 
 we horen deze week of er een docent gevonden is. 
 Graag willen we inventariseren of er animo voor is. 

 Wie zou de schaaklessen willen volgen? 
 Stuur een mail naar  a.dejong@kindercampusking.nl 
 Voorwaarde is wel dat uw kind de basisbeginselen van schaken 
 al weet. 

 Tijd  De cursus duurt acht weken, op donderdag van 14.45 - 15.45 uur. 
 Data  15 september t/m 10 november 2022 door de schaakschool van Anton Bakels 
 Info  info@schaakplezier.nl 

 www.schaakplezier.nl 
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 Informatie van buiten de school 

 Zest 


