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 Beste ouder(s), 

 In deze nieuwsbrief vindt u veel informatie vanuit de Gemeente 
 Amstelveen. 
 De gemeente biedt veel hulp- en ondersteuningsmogelijkheden voor haar 
 inwoners. Wij helpen via deze nieuwsbrief jullie hiermee bekend te 
 maken. Doe er vooral een beroep op, dat is de bedoeling. Over twee 
 weken, op 14 november zal aan de start van de dag onze wijkcoach op 
 het plein staan zodat u haar ook hier bij school kunt zien en aanspreken. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Woensdag a.s. 8:30 uur ouders Kanjerles! 
 Aanstaande woensdag bent u welkom in de klas van uw kind om 
 een Kanjerles met de groep mee te doen. U kunt in de ochtend bij 
 uw kind in de rij mee aansluiten en zo mee naar de klas gaan. 
 Heeft u meer kinderen op school? Kies dan één groep om mee te 
 gaan en daar de hele les te volgen. Niet gedurende de les in- of 
 uitlopen dus. 

 Mediawijsheidweek  4-11 november 
 Het thema van de Mediaweek gaat over 'Like en Cancel'. We passen het thema 
 iets aan waardoor de focus meer komt te liggen op 'wat doe je wel, wat doe je 
 niet', wat is leuk/wat niet. 

 Kinderboekenweek 
 De week voor de herfstvakantie is er in alle groepen veel aandacht besteed aan 
 lezen, voorlezen en leesplezier. Op de foto een groep 6 leerling die bij groep 3 
 ging voorlezen. Kinderen hebben veel leesplezier ervaren. Geweldig als dit 
 doorgaat op school maar ook thuis door veel te lezen, samen te lezen, voor te 
 lezen en over de verhalen te praten. Het helpt de kinderen geweldig in hun 
 schoolwerk als zij veel lezen. 

 Regelingen vanuit Gemeente Amstelveen 
 In deze tijd, nog meer dan anders, kan het moeilijk zijn alle kosten te betalen. Vanuit de 
 gemeente zijn hier  financiële regelingen  voor.  Informatie hierover vindt u hier  . 

 Ondersteuning bij…  Wilt u meer weten over hoe u energie kunt besparen, meldt  u zich 
 dan aan voor de workshop  ‘energiebesparing’  op 2 november in Wijkcentrum Alleman. 
 Aanmelden kan hier  . 
 Heeft u recht op energie subsidie? Bij twijfel of vragen bezoek het  financieel café  op de 
 woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bij Alleman  , Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 
 1183 JM Amstelveen 
 Zoekt u andere financieel advies? Ook dan bent u van harte welkom op het financieel café. 
 Een folder van het financieel café vindt u hier  . 
 De folder kansrijke start van de Gemeente Amstelveen vindt u hier  . 

http://www.kindercampusking.nl/
mailto:school@kindercampusking.nl
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/publicatie/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima?overzicht=true
https://www.participe-amstelland.nu/nieuws-participe-amstelland-c25/workshop-energie-besparen-n3347/
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2022/10/financieel-cafe-xxl-3-locaties-Amstelveen.pdf
https://www.amstelveen.nl/data/publicatie-website/kansrijke-start-aanbod-2022/AMV_Kansrijke%20start%20aanbod_2022.pdf?_dc=1666167883378&_dc=1666167883385


 Naschoolse activiteiten voor groep 5, 7 en 8 
 Op Kindercampus King is een programma met gratis activiteiten 
 vanuit de gemeente Amstelveen: Kangoeroe KIK. 
 In november en december zijn er leuke activiteiten voor kinderen 
 uit groep 5, 7 en 8. 
 Elke activiteit bestaat uit vijf lessen na schooltijd. 
 De lessen beginnen in de week van 7 november; 
 De activiteiten zijn op school of in de buurt van school. 
 Geef uw kind uiterlijk donderdag 3 november op via deze website  . 
 U kunt uw kind opgeven voor één of meerdere workshops. We 
 proberen iedereen een plekje te geven. Op 4 november krijgt u 

 bericht van Kangoeroe KIK óf uw kind is ingedeeld en zo ja, voor welke workshop(s). 
 Meedoen is gratis! 
 Blok 2 
 loopt van maandag 7 november-vrijdag 9 december en bestaat uit 5 lessen. 
 Groep 7:        Theater; donderdag 14.30 – 15.45 uur,  in de speelzaal van de school 
 Groep 8:        Discussiëren kun je leren; dinsdag 14.30 – 16.15 uur,  lokaal groep 8 
 Groep 5 & 7:  Op ontdekking in de natuur; woensdag 12.30 – 14.30 uur, 
 vanuit de aula verzamelen en dan naar buiten. 

 Reminder:  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 wordt de instemming gevraagd. 
 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. 

 Corona testen 
 Vandaag zal ieder kind weer een gratis coronatest mee naar huis 
 krijgen. Graag deze gebruiken bij de bekende verschijnselen: koorts, 
 hoesten, vermoeidheid, hoofdpijn, keelpijn, pijn in het lichaam of 
 aangetast smaak- en reukvermogen.  Bij een positieve testuitslag 
 geldt nog steeds 5 dagen thuis blijven. Familieleden hoeven niet 
 thuis te blijven. 

 Cookies verwijderen 
 Van ouders ontvangen wij met enige regelmaat een bericht 
 dat programma’s voor de leerlingen, zoals Nieuwsbegrip niet 
 werken. Vaak helpt dan, de cookies te verwijderen. Dit moet 
 per tool (chromebook/pc/tablet) én gebruiker. 
 U doet dit als volgt (zie ook plaatje): 
 ●  Druk tegelijkertijd de toetsen ctrl en shift en del(ete) in 
 ●  In het scherm dat verschijnt klikt u op tabblad Basis 
 ●  Daar kiest u voor periode "Alles" 
 ●  En vinkt u cookies aan 
 ●  Vervolgens klikt u op "Gegevens wissen" 

https://www.kangoeroekik.nl/kindercampus-king
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


 Informatie van buiten de school 

 Wijkcoach 
 Ghoesna is de wijkcoach van onze wijk, zij is regelmatig te vinden in ons buurthuis Alleman, 
 u kunt voor diverse vragen bij haar terecht.  Maandag 14 november staat zij om 8:30 
 uur op het schoolplein  , dan kunt u haar ook zien en aanspreken. 

 Participe 
 Wilt u kennismaken met alle mogelijkheden van Participe? Kom dan 8 
 november tussen 14:00 - 17:00 uur naar Uilenstede 106 - Voormalig 
 theater Griffioen.  Lees hier meer over deze bijeenkomst en meld u aan  . 

 Alleman 
 Heeft u zin in een leuke activiteit of wilt u vrijwilligerswerk doen? Bezoek 
 Wijkcentrum Alleman. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 
 09.00 tot 17.00 uur. 
 Elke woensdag kunnen  kinderen met een taalachterstand  terecht in het 
 Wijkcentrum Alleman van 13.30 tot 15.30 uur. 

 Op zoek naar een schrijver 
 In onze wijk ontwikkelen wij de Buurtkrant, die eens per kwartaal uit komt. We 
 zijn op zoek naar een gezin uit deze wijk die het leuk vindt om een column te 
 schrijven over het reilen en zijlen in deze wijk met hun gezin. De column kan 
 gaan over onderwerpen als: welke activiteiten onderneemt u in het weekend, 
 hoe gaat u om met de energie-armoede, heeft u iets grappigs meegemaakt? 
 Lijkt dit een keer proberen u leuk en kunt u een vermakelijk stukje schrijven? Neem 
 dan contact op met de redac�e via buurtkrant.bk@gmail.com. 

 Handig met de naaimachine? 
 Wij zoeken vrijwilligers om Pannenmutsen te naaien. Zie 
 foto. Een pannenmuts helpt energie besparen tijdens het 
 koken, doordat het eten in de pannenmuts kan nagaren. 
 Om mensen in Amstelveen zo'n pannenmuts aan te kunnen 
 bieden tegen een kostprijs, zoeken wij vrijwilligers die 
 handig zijn met de naaimachine om deze te helpen maken. 
 We werken op vrijdagen in ons atelier bij Alleman aan dit 
 project. Heeft u zin en tijd om een paar keer mee te 
 helpen?  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
 Floor Kuipers of Ghoesna Janmohamed via 
 wijkcoach.amstelveen@participe.nu 

 UIT-agenda Amsterdammertjes 
 Lees hier de culturele gezins-UIT-agenda 
 Amsterdammertjes  met een overzicht van activiteiten 
 voor de maanden november & december. 

https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2022/10/Uitnodiging-Participe-Presenteert-8-november-2022.pdf
https://nardinckmedia.nl/wp-content/uploads/2022/10/Amsterdammertjes-5-2022-digi.pdf
https://nardinckmedia.nl/wp-content/uploads/2022/10/Amsterdammertjes-5-2022-digi.pdf


 Thuiskweekboompjes 
 Vorig jaar, vlak na Pasen, hebben alle kinderen van alle Amstelveense 
 basisscholen een boompje gekregen. Amstelveen werd door deze 9.000 
 boompjes nóg groener! 
 Veel boompjes hebben een plek gekregen in een tuin, soms bij familie. 

 Maar sommige zijn ook in een pot opgegroeid of worden voor een stadstuintje straks te 
 groot. Na twee groeiseizoenen is het voor die boompjes tijd om te verhuizen naar een plek 
 waar ze verder op kunnen groeien. Dit kan op de Bomenschool, een kwekerij waar al meer 
 dan 1.000 bomen staan die door kinderen geplant zijn en verzorgd worden. Op woensdag 9 
 november is op de Bomenschool de hele dag iemand aanwezig om te helpen het boompje 
 tussen vriendjes te planten. 
 Zoek jij een plek waar jouw boompje kan uitgroeien tot een grote boom? Stuur dan een 
 mail naar  bomenschool@amstelveen.nl  . Kan je niet op woensdag 9 november? Stuur dan 
 ook een mail, dan zoeken we samen een andere dag uit. 
 Meester Niek 
 Gemeente Amstelveen 

 Kanjertrainingen voor ouder en kind 

 Zoals bekend werken wij op school met de  Kanjermethode. 

 De Kanjertraining heeft van het Nederlands Jeugd Instituut de  hoogste 
 erkenning ontvangen als bewezen effectief  bij de  preventie en 
 aanpak van sociaal-emotionele problemen bij kinderen, en tegen pesten, 
 het verhoogt het zelfvertrouwen van kinderen, motiveert hen tot sociaal 
 gedrag, en schoolresultaten gaan vooruit. 
 Graag willen wij onder uw aandacht brengen dat er ook Kanjertrainingen 
 voor ouder en kind worden georganiseerd in Haarlem. Een nieuwe ronde 
 start op woensdag 23 november 2022 voor  5 - 7 jarigen,  8 - 11 jarigen 
 en 11 - 15 jarigen. 

 Wat is de Ouder-Kind training van de Kanjertraining? 
 De training is een bewezen effectieve  weerbaarheidstraining  , die gegeven wordt vanuit 
 onze pedagogische praktijk aan kinderen en ouders in groepsverband. De unieke formule 
 van deze training is dat ook ouder(s) deelnemen. 
 De training bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur met kinderen en (een van ) hun ouders 
 buiten schooltijd. De ouders kunnen elkaar afwisselen, deelname van één ouder is 
 voldoende. Er wordt gewerkt met twee trainers, beiden orthopedagogen. Er gaat een 
 intakegesprek met ouders en kind vooraf aan de training. 
 Kosten van de training en vergoeding:  De training kost € 400,- en het  intakegesprek 
 € 90,-. Totaal € 490,-. Gespreide betaling is mogelijk. Verschillende  zorgverzekeraars 
 vergoeden (deels) de kosten van deze training  (zie overzicht op onze website). 
 Ook is vergoeding vanuit Stichting Leergeld en Bijzondere Bijstand van de gemeente en PGB 
 mogelijk.  Meer informatie vindt u hier  .  https://www.kanjertraininghaarlem.nl/ 
 Wat is de Ouder-Kind training van de Kanjertraining? 

mailto:bomenschool@amstelveen.nl
https://www.kanjertraininghaarlem.nl/
https://www.kanjertraininghaarlem.nl/

