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 Beste ouder(s), 

 Deze week is de laatste schoolweek voor de 
 herfstvakantie. Dan zit het eerste onderwijsblok er al 
 weer op. 
 Groep 3 leerlingen kunnen de eer  ste woorden lezen en 
 schrijven, we hebben meegedaan aan de “week tegen 
 pesten” en aan de kinderboekenweek en de groepen 
 zijn gewend aan het nieuwe lokaal en de leerkracht. U 
 kunt  op de website  onder de betreffende groep, al 
 lezen waaraan het volgende onderwijsblok gewerkt 
 gaat worden. 
 We wensen u vast een fijne herfstvakantie toe en zien 
 iedereen graag maandag 24 oktober weer op school. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Komen en gaan - brengen en halen 
 ➢  De leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 die voor 8:25 uur op het plein zijn, verwijzen we 

 naar het voetbalveld om daar te wachten tot de groepen 6, 7 en 8 naar binnen zijn en 
 hun leerkracht bij de rij staat. 

 ➢  Kleuterouders vragen we hun kind na schooltijd op het schoolplein bij de juf op te 
 halen, het overzicht is nu te moeilijk (groep 1/2A - bielzen, 1/2 B - rechts naast de voordeur, 
 1/2 C - voor het raam van deze groep) 

 ➢  Kinderen mogen voor schooltijd niet op de schommel, gewoon meteen naar je rij lopen of 
 naar het voetbalveld 

 ➢  Graag ieders aandacht voor het op tijd komen, leerplicht leest mee bij het te laat komen en 
 zal u benaderen als dit regelmatig voorkomt 

 ➢  Kinderen die te laat zijn, graag achter de laatste groep die naar binnen gaat, aansluiten 

 Corona 
 Helaas test elke week wel een collega positief. Hoe ziek mensen ervan zijn is 
 wisselend. Dit betekent wel dat we weer een groot beroep op het team doen 
 om de groepen toch allemaal op school les te kunnen geven. Dit eerste 

 onderwijsblok is dat gelukkig gelukt, dank aan het team. Wanneer het niet lukt en we horen 
 het in de ochtend, zullen we dat via Parro aan de groep laten weten. Graag voor het naar 
 school gaan altijd even kijken of er een Parrobericht is binnengekomen. 

 Boekwinkel in school! 
 Aanstaande  woensdag staat er vanaf 12:15 uur een boekwinkeltje  (Venstra) in de 
 school. U kunt dan met uw kind in de aula nieuwe kinderboeken bekijken en kopen 
 (betalen kan met pinpas). 

 Onderbouwd - uitleg voor kleuterouders 
 Woensdagochtend 8:45 uur zijn alle kleuterouders welkom in de aula voor 
 uitleg van Onderbouwd. 

http://www.kindercampusking.nl/
mailto:school@kindercampusking.nl
https://www.kindercampusking.nl/groepen


 Jaarvergadering voor ouders 
 Op  donderdag 10 november om 19:30 uur  is de jaarvergadering op school 
 in de aula voor alle ouders. De medezeggenschapsraad en de ouderraad 
 geven dan toelichting op het afgelopen jaar en de plannen voor het 
 komende jaar. Tevens wordt de vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad 
 toegelicht en op die avond goedgekeurd. 
 Op de schoolwebsite staan alle verslagen te lezen: 
 MR-jaarverslag-2021-2022 
 Jaarverslag ouderraad 2021-2022 NL & EN 
 Financieel verslag ouderraad 2021-2022 
 Financial-commentary-2021-2022-.pdf 
 Agenda-jaarvergadering 10-11-2022. 

 Afgelopen week hebben we, zoals elk jaar, op de Kindercampus 
 King hard en vooral gezellig gewerkt aan de  Week Tegen Pesten. 
 Het thema was dit jaar:  "Een grapje moet toch kunnen?!" 
 In elke groep werd er deze week extra aandacht aan besteed hoe 
 om te gaan met grapjes die verkeerd vallen, en/of pestgedrag. 

 Daarbij werden verschillende werkvormen gebruikt zoals: 
 Situatie naspelen en dan met de klas tips geven, 
 Er veel over praten, wat het met je doet en hoe je ermee kunt omgaan, b.v. in een kringgesprek, 
 Er zijn liedjes ingestudeerd. o.a. van Kinderen voor Kinderen, 
 Lessen uit onze Kanjermethode zijn gedaan, 
 Er zijn digitale lessen en quizzen gedaan, 
 Er was een les van Nieuwsbegrip (onze methode voor begrijpend lezen) speciaal over dit 
 onderwerp voor midden- en bovenbouw, 
 Er zijn presentaties gemaakt voor en door klasgenoten, 
 De anti-pest coördinator van school is in de klassen geweest, 
 Er zijn films gekeken over dit onderwerp, 
 Er zijn (prenten-) boeken (voor-) gelezen, 
 Er zijn stellingen genoemd waarbij de kinderen een keuze moesten 
 maken door aan de ene of de andere kant van het lokaal te gaan 
 staan bij een mening en daar dan over in discussie te gaan met 
 elkaar. 
 Kortom er is veel aandacht voor geweest. 
 Natuurlijk laten we het niet bij die ene week; we vinden het belangrijk 
 het pesten bespreekbaar te maken en zoveel mogelijk uit te bannen, 
 vandaar dat we er eigenlijk het hele jaar mee bezig zijn. Daarvoor 
 gebruiken we o.a. onze Kanjermethode, maar ook gesprekken, 
 observaties en vragenlijsten voor kinderen en leerkrachten. Praat er 
 eens over met uw kind, dat werkt goed. 

 Boeken kopen = sparen voor schoolbibliotheek 
 Spaar mee voor onze schoolbieb! Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is 
 het Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert 
 Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna 
 wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen 
 de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier is 
 super belangrijk. 

https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2022/10/MR-jaarverslag-2021-2022.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2022/10/KCK-OR-Jaarverslag-21_22-NL_EN-.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2022/10/Financieel-commentaar-2021-2022.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2022/10/Financial-commentary-2021-2022-.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2022/10/Agenda-jaarvergadering-2022.docx.pdf


 Zo werkt het: Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de 
 Bruna-winkel op het Kostverlorenhof of bij boekenwinkel Venstra op het Stadsplein  en lever 
 het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna / Venstra en krijgt een 
 tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan 
 onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer 
 boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 
 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer 
 leesplezier krijgen. 

 Informatie van buiten de school 

 Activiteiten Kinderboekenweek 
 Woensdag 12 oktober  14.00-15.00 uur, locatie Libris Venstra 
 Ontmoet kinderboekenschrijfster Tosca Menten, 8 - 12 jaar. Toegang vrij,  meer 
 informatie hier  . 
 Zaterdag 15 oktober  10.15-11.15 uur, locatie Libris Venstra 
 Chee-Han en Reza Kartosen-Wong lezen voor uit o.a.  Waar is mijn noedelsoep! 
 3 - 6 jaar. Toegang vrij, aanmelden wenselijk,  meer informatie hier  . 

https://libris.nl/venstra/activiteiten/meet-greet-met-tosca-menten
https://libris.nl/venstra/activiteiten/meet-greet-met-tosca-menten
https://libris.nl/venstra/activiteiten/voorleesochtend-gebakken-rijst-met-van-alles-en-nog-wat-3-6-jaar

