
 NIEUW  SBRIEF 03, SCHOOLJAAR 2022-2023 • 26 september 2022 
 website:  www.kindercampusking.nl  mail:  school@kindercampuski  ng.nl 
 telefoon: 020-6417799,  voor ziekmeldingen: Parro app of 020-7670366 
 ________________________________________________________ 

 Beste ouder(s), 

 De herfst is echt begonnen! 
 In het donker de dag starten, betekent vaak moeilijker opstaan. 
 Toch willen we u vragen op tijd de dag te starten met uw kinderen 
 zodat zij fris en met ontbijt in de buik  op tijd op  school  zijn. 
 groep  5, 6, 7 en 8 loopt om 8:25 uur naar binnen  en  groep  3, 4 
 en 5 om 8:30 uur  .  Kleuters kunnen tussen 8:20 en 8:30  uur zelf 
 naar binnen  lopen. Bij binnenkomst begint de les.  Het is voor uw 
 kind echt niet fijn tijdens de les nog binnen te komen en ook zeer 

 verstorend voor de groep en de leerkracht waar de concentratie weer wordt onderbroken. 
 Is er een reden waarom het u niet lukt de dag goed te starten of voor een  goed ontbijt  te 
 zorgen? Vertel het ons of kom langs bij onze jeugdhulpverlener, zie introductie hieronder. Zij 
 is elke dinsdagochtend in school. Met alle prijsverhogingen weten we dat het niet in alle 
 gezinnen lukt een goed ontbijt in huis te halen. Ook vanuit de gemeente wordt gekeken hoe 
 hierbij geholpen kan worden. Fijn als u ons laat weten wanneer dit voor uw kind geldt. Dan 
 kan daar ondersteuning voor komen. 

 Als het om  8:20 uur flink regent  , dan zetten we de  voordeur open en mogen kinderen 
 meteen naar binnen en naar hun klas lopen. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Nederlandse les voor ouders 
 Vandaag is de Nederlandse les voor ouders weer begonnen bij ons op school. 
 Heeft u zich nog niet opgegeven maar wel interesse? Mail of bel dan met de 
 docent Lutfiye,  gegevens hier te vinden op de website  . 

 Ziekmelden  rectificatie 
 Anders dan in de vorige nieuwsbrief stond, vragen wij u uw kind 
 elke ziekdag via de Parro app ziek te melden. Kies dan voor de optie 
 “hele dag”.  Dus is uw kind maandag, dinsdag en woensdag ziek? Dan graag 
 vroeg in de ochtend ziekmelden op ma en di en wo. 

 School-informatie voor ouders 
 Op dinsdag 13 september ontvingen wij in de ochtend ouders op school om een toelichting 
 te geven op ons schooljaarplan en de ontwikkelingen en werkwijzen op de Kindercampus 
 King.  U kunt hier de Power Point inzien op onze website  . 

 Informatie en communicatie met school 
 De handleiding digitaal werken en communicatie is hier te vinden op onze website  ,  onder 
 NIEUWSBRIEVEN. 

 ➢  a.s.  woensdag 28 september 8:30 uur, ouders groep  3  welkom in de groep voor een 
 “leesles” zodat u ook weet hoe u thuis uw kind kunt helpen met het leren lezen 

 ➢  woensdag 12 oktober 8:45 uur ouders groep 1 en 2  welkom  in de aula voor de uitleg 
 over de kleutermethode ONDERBOUWD, u wordt ook wegwijs gemaakt in de 
 mogelijkheden hier thuis mee te werken, hoe u de vorderingen van uw kind kunt 
 bijhouden en hoe u spelenderwijs thuis op het thema in de klas kunt aansluiten. 
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 Schoolfotograaf 
 Donderdag aanstaande  zal de schoolfotograaf op school  komen. Hij gaat van elk kind een 
 portretfoto maken en van elke groep een groepsfoto.  Begin oktober ontvangt u dan de 
 persoonlijke inloggegevens om op een website de foto’s te bekijken en te bestellen. 

 Anti pestweek  26 - 30 september 
 Vandaag begint de antipestweek met als thema “Grapje, moet toch kunnen”. We besteden 

 hier op school veel 
 aandacht aan, 
 ondersteund door 
 de Kanjermethode 
 waarvan u 
 hiernaast een 
 afbeelding ziet. 

 Fijn als u thuis ook 
 praat over 
 wanneer we 
 samen kunnen 
 lachen en wanneer 
 een grap kwetsend 
 is en dus niet 
 gemaakt moet 
 worden. 

 Kinderboekenweek 5 - 16 oktober 
 Op 12 oktober is er vanaf 12:15 uur in de aula een  “boekenwinkel” voor 
 ouders. 
 Graag betalen met pin. Er gaat 20% van de opbrengst naar de schoolbieb. 
 Kinderen mogen op 5 oktober Gi-ga-groen gekleed naar school komen. 



 Lid medezeggenschapsraad 
 Afgelopen vrijdag heeft u de brief van de verkiezingscommissie ontvangen. Aan de 
 medezeggenschapsraad wordt door drie ouders deelgenomen. Elk jaar is één ouder 
 aftredend en is er dus plek voor een nieuwe ouder om toe te treden. Heeft u interesse voor 
 de komende drie jaar? Meld u dan bij de verkiezingscommissie: 
 m.degroot@kindercampusking.nl 

 Jeugdhulpverlener op de Kindercampus King 
 Mijn naam is Jolanda de Rooij, Jeugdhulpverlener bij de gemeente 
 Amstelveen. U kunt als ouder met mij in gesprek over allerlei vragen en 
 zorgen over uw kind(eren). Moira de Roy is samen met mij verbonden aan 
 de Kindercampus King. 

 Wat doet een Jeugdhulpverlener zoal? 
 Wij zijn bereikbaar voor ouders en school om mee te denken wanneer uw 
 kind(eren) niet lekker in zijn/haar vel zit, u zorgen heeft die u wilt delen of 

 anderszins behoefte heeft aan contact rondom vragen over de opvoeding. Denkt u hierbij 
 aan onderwerpen als: 
 ●  Uw kind is zonder zichtbare aanleiding snel boos of verdrietig 
 ●  Uw kind wil niet naar school 
 ●  Uw kind kan niet stil zitten in de klas en stoort andere kinderen tijdens de les 
 ●  Uw kind is onzeker en durft niet voor zichzelf op te komen 
 ●  Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt weinig rekening met andere kinderen 
 ●  Uw kind wordt geplaagd of plaagt andere kinderen 
 ●  Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken of vriendschappen te behouden 
 ●  Uw kind luistert niet en/of houdt zich niet aan regels 
 ●  Er is veel ruzie in het gezin en u zoekt hulp om op een positieve manier met elkaar om 

 te gaan 
 ●  U en uw partner zijn gescheiden en u maakt zich zorgen of heeft vragen wat dit voor 

 impact heeft op uw kind(eren) 

 Waar en wanneer kunt u ons vinden? 
 Elke  dinsdagochtend tussen 08.30 en 10.00 uur zijn  wij aanwezig op school  . 
 U kunt  mailen of bellen, we bespreken dan wat voor u een prettige manier van afspreken 
 is: een afspraak op school, bij u thuis of op het Raadhuis. Ook kunt u via de intern 
 begeleider doorgeven dat u graag met ons in contact komt. 
 Ik ben bereikbaar via de mail  j.derooij@amstelveen.nl  of telefonisch 06-28891768 
 Moira is bereikbaar via mail  m.de.royvanzuydewijn@amstelveen.nl  of telefonisch 
 06-34559766 
 Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 De werkdagen van Moira zijn maandag, dinsdag en donderdag 

 Informatie van buiten de school 

 Activiteit in de herfstvakantie 
 Reminder Musical4daagse 
 Meer informatie vindt u hier  . 
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