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 Beste ouder(s), 

 Deze derde schoolweek zijn we gestart met een geplande 
 ontruimingsoefening. Zo weet iedereen vanuit het nieuwe lokaal de route 
 voor als het een keer nodig is. 
 De hele school komt rustig per klas naar buiten en binnen twee minuten is 
 het hele gebouw leeg. Dat gaat dus heel goed. 

 De komende twee weken zijn na schooltijd de startgesprekken. U bent dan 
 samen met uw kind welkom in het lokaal van uw kind. We wensen iedereen 
 fijne gesprekken toe. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Uitleg Schooljaarplan  dinsdag 13-9, 8:35 uur in de aula 
 Morgen hopen we dat u aanschuift in de aula om te horen over de ontwikkelingen op de 
 Kindercampus King. 
 Om  10:00 uur  houden we dezelfde sessie  in het Engels 

 Gevonden voorwerpen 
 De gevonden voorwerpen liggen tot 26-9 bij de voordeur op een grote tafel uitgestald. 
 U kunt langslopen en eigen spullen meenemen wanneer u voor het startgesprek komt. 

 Naschoolse activiteiten 
 Vanuit de gemeente werd vorige schooljaar en wordt komend jaar een gratis aanbod gedaan 
 vanuit subsidie voor naschoolse activiteiten. Omdat het de gemeente niet gelukt is dit 
 aanbod al klaar te hebben voor komend jaar en zij moeite hebben met het vinden van 
 docenten, organiseren wij naast het gratis aanbod van de gemeente ook vanuit school nog 
 een enkele activiteit. Aan de activiteiten vanuit school zijn wel kosten verbonden. 

 Kangoeroe KIK op Kindercampus King voor groep 4 en 6 
 NME: op stap in de natuur, 
 We gaan dieren zoeken, vuur maken en spelen met wind en water  . 
 In september en oktober is er een leuke activiteit voor kinderen uit de groepen 
 4 en 6. Elke activiteit bestaat uit 4 lessen na schooltijd. 

 ●  Voor  groep 6 zijn de lessen vanaf dinsdag  20 september t/m 11 oktober. 
 Elke week van 14.30 tot 16.00 uur. 

 ●  Voor  groep 4 zijn de lessen vanaf woensdag  21 september t/m 12 
 oktober. Elke week van 12.30 uur tot 14.00 uur. 

 De activiteiten zijn op school of in de buurt van school. 
 Geef je kind uiterlijk donderdag 15 september op via de QR-code in de flyer die je kind mee 
 naar huis krijgt of kijk op op de  website van Kanggoeroe KIK  . 
 Op 16 september krijg je bericht van Kangoeroe KIK óf je kind is ingedeeld. Meedoen is 
 gratis! 

 Schaken  https://www.kindercampusking.nl/schaakles/ 
 Begint (als betaling door iedereen gedaan is) deze week 
 donderdag, er is nog plek voor gevorderde schakers uit groep 6, 7 
 en 8. 
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 Leerlingmateriaal 
 Zoals bekend ontvangen leerlingen van school hun boeken, schriften en potloden. 
 Daarnaast geven wij  eenmalig: 
 in januari aan groep 4  een vulpen 
 in september aan groep 5  een koptelefoon (oortjes) 
 Als deze zoekraken, stuk gaan of uw kind andere wil, dan is het aan de ouders dit verder te 
 regelen. 
 In groep 7 en 8 mogen de kinderen soms een rekenmachine gebruiken, zij mogen daarvoor 
 ook een van thuis meenemen. 
 De leerlingen van groep 3 en 4 ontvangen een tablet vanuit school voor Snappet, de 
 leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 ontvangen een chromebook. Uiteraard verwachten we 
 zorgvuldigheid van de kinderen in de omgang hiermee. 

 Scheiding van ouders 
 Vanuit de gemeente is er een aanbod voor kinderen die de scheiding van hun ouders 
 doormaken.  Lees hier de informatie  . 

 Bibliotheek 
 Wist u dat uw kind gratis lid kan worden van de Bibliotheek op het stadshart en dan elke 
 week mooie boeken kan lenen en lezen?  Lees hier een brief van onze consulent  . 

 Mobieltjes op school 
 Sommige kinderen nemen hun mobiele telefoon mee naar school, b.v. 
 omdat ze na schooltijd hun ouders moeten bellen. 
 De mobieltjes worden in de ochtend in een doos per klas verzameld en 
 aan het einde van de schooldag weer uitgedeeld aan de eigenaren. 
 Onder schooltijd hebben kinderen dus geen toegang tot hun mobiel. 
 Fijn als u dit ook met uw kind bespreekt en benadrukt nooit het 
 mobieltje in tas of jas te laten zitten. Daar zijn ze uit zicht en op de 
 gang. 

 Gezond trakteren 
 Kinderen mogen op hun verjaardag uitdelen in eigen klas. 
 Omdat wij, school en ouders, het belang van gezond eten onderschrijven, zijn 
 de traktaties op de Kindercampus King gezond. 
 Via internet zijn hiervoor veel leuke ideeën te vinden, in de aula bij de keuken 
 staat ook een ordner met voorbeelden. 
 Twijfelt u over uw idee? Vraag het dan van tevoren aan de leerkracht. 
 Graag kleine, gezonde, traktaties en ook geen cadeautjes erbij. Voor 
 verschillende kinderen is vlees ook niet mogelijk. Fijn als u hier rekening mee 
 kunt houden. 
 https://nl.pinterest.com/klasse_be/lekker-en-gezond-trakteren/ 
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 Informatie van buiten de school 

 Activiteiten bij de Bibliotheek 
 Lees hier de agenda over activiteiten in de Bibliotheek Amstelland  . 

 Kidsweek voor maar € 1,50 per week 
 Met het boek  Een krokodil in het bad!  cadeau. 
 Kidsweek is een wekelijkse krant voor kinderen vanaf 7 jaar. In de krant 
 lezen kinderen het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. 
 Ingewikkelde onderwerpen worden op een begrijpelijke manier uitgelegd en 
 afgewisseld met moppen, dierennieuwtjes en bijzondere weetjes. Zo leren kinderen elke 
 week iets nieuws! De afwisseling van ingewikkelde en makkelijke onderwerpen, lange en 
 korte artikelen én mooi beeldmateriaal maakt Kidsweek aantrekkelijk voor zowel ervaren 
 lezers als voor kinderen die nog enige oefening kunnen gebruiken. 
 Klik hier voor meer informatie en bestellen  . 

 STAP 4 DAGEN DE MAGIE VAN DE SCHOUWBURG BINNEN 
 Volgens de De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het officieel: 
 het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid. De 
 kracht van theater belangrijker dan ooit na de afgelopen jaren van 
 lockdowns en quarantaine. 
 Deze herfstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer even 
 stralen op het toneel van het theater. 4 dagen zingen, dansen en 
 acteren, dat ga jij doen tijdens De Musical4daagse. 
 De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes jaar 
 stimuleert hun eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere groep 
 maken de docenten binnen vier dagen een musical. 
 De Musical4daagse zorgt ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich 
 bewust worden wat theater kan betekenen. Maar dat niet alleen, 
 iedereen die meedoet met De Musical4daagse krijgt een ervaring om 
 nooit meer te vergeten. Als de kinderen later 
 het theater binnen stappen zullen ze altijd aan het moment denken 
 wanneer zij ophet toneel stonden tijdens De Musical4daagse. 
 De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar. Voor jou en voor je ouders 
 een unieke ervaring. In samenwerking met 15 theaters door heel Nederland proberen 
 wij zoveel mogelijk kinderen het theater binnen te krijgen! In elke vakantie, 4 dagen 
 zingen, dansen en acteren. Je hebt geen ervaring nodig. Het theater is voor ieder kind. 
 Zie jij jezelf daar al staan? Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in 
 de spotlights. Het publiek kijkt naar je en het is muisstil… En dan, het applaus… Het lijkt wel 
 magisch.  www.musical4daagse.nl/amstelveen 
 Wat is belangrijk om te weten? 
 - 17 t/m 20 oktober 2022 Schouwburg Amstelveen 
 - 09:00 tot 14:00 uur 
 - 6 t/m 12 jaar 
 - 4 dagen zingen, dansen en acteren 
 Deelname bedraagt € 163,95 voor vier dagen 5 uur les. Ouders met een laag inkomen 
 kunnen een beroep doen op het Musical4daagse Fonds. Via dit fonds kunnen ouders via een 
 gereduceerd bedrag (of zelfs gratis) kinderen mee laten doen aan het project. Ouders 
 kunnen hiervoor contact opnemen via  amstelveen@musical4daagse.nl 

 Meer informatie vindt u hier  of bel 0638925210. 
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 Sporten leren kennen - Amstelveen Sport 


