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 Beste ouder(s), 

 Dit weekend is Sinterklaas aangekomen in Nederland, altijd een 
 leuke en spannende tijd voor de kinderen. Hieronder uitgelegd 
 hoe we de decemberfeesten vieren op de Kindercampus King. 
 De komende twee weken hopen wij alle ouders op school te 
 ontmoeten voor de ouder - kind - leerkracht gesprekken. U wordt 
 op het afgesproken tijdstip (zie Parro) bij de klas van uw kind 
 verwacht. Belangrijk om op tijd te komen, de eindtijd moeten we 
 aanhouden voor de volgende ouder. Heeft u afgesproken maar 

 kunt u toch niet komen? Laat dat de leerkracht dan graag tijdig weten. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Lunchtijd op de KCK 
 Hierover komen soms vragen van ouders dus hieronder de uitleg / 
 werkwijze: 
 Voor  groep 3 t/m 8 geldt dat zij 15 minuten etenstijd  hebben en 30 
 minuten speeltijd. De speeltijd is, waar mogelijk, altijd buiten. Op 
 maandag worden 15 minuten van die speeltijd ingevuld door het sportblok 
 (dat is over de dag heen ingepland volgens rooster tussen 9:45 en 13:45 uur, vijftien 
 minuten voor elke groep) 
 De kinderen worden door de lunchkracht aangemaand om eerst te eten en daarna pas met 
 elkaar te kletsen. Zo is 15 minuten voor iedereen genoeg om de lunch op te eten. 
 Een enkele keer lukt het een leerling uit groep 3 of 4 niet binnen die tijd het eten op te 
 eten. De leerling nemt dan het trommeltje mee naar buiten en kan de rest van de lunch 
 zittend op de rand bij de boom opeten. 
 Groep 5 t/m 8 neemt in de trommel mee naar huis wat niet op is, zo kunt u dat ook zien. Is 
 het eten niet op? Dan heeft het kletsen tijdens etenstijd waarschijnlijk toch de voorrang 
 gekregen of heeft uw kind echt teveel eten mee. Goed dat u dit dan ook met uw kind 
 bespreekt. 
 Is er een medische reden waarom uw kind langere etenstijd nodig heeft? Laat dit dan weten 
 aan de leerkracht. 

 Mediawijsheidweek 
 Afgelopen week was de landelijke mediawijsheidweek, met als thema:  'Like 
 en Cancel'. We hebben het thema iets aangepast waardoor de focus meer 
 kwam te liggen op 'wat doe je wel, wat doe je niet', wat is leuk/wat niet. 
 Zodat het voor alle groepen goede gespreksstof gaf in de klassen. 

 Personeel 
 Onze collega,  juf Liesbeth  , is helaas al lang niet  meer werkzaam als juf voor een 
 groep omdat dit medisch/lichamelijk voor haar niet meer mogelijk is. Einde van deze 
 maand november nemen wij als team afscheid van haar. Hiermee zwaaien we een 
 heel goede juf uit met een groot hart voor de kinderen en veel creatieve inzet voor de 
 hele school. 
 We gaan haar missen. 

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


 Sinterklaasviering 
 Elk jaar verwachten wij  op 5 december de Sint met  Piet op school  . Die dag is een 
 feestelijke dag waarna de kinderen om  12:30 uur vrij  zijn. 
 Voor de groepen 1 t/m 4 wordt de ochtend georganiseerd. De leerlingen uit de 
 groepen 5 t/m 8 gaan zelf aan de slag. Vandaag zullen zij in de klas een lootje 
 trekken. Het is geheim voor de klas wie welke naam getrokken heeft. Voor de 
 betreffende klasgenoot wordt een cadeautje gekocht, een gedicht gemaakt en 
 een surprise. Ouders van de groepen 5 t/m 8 ontvangen een aparte brief met 
 uitleg. 

 Naschoolse activiteiten 
 Na een aantal oproepen hebben zich gelukkig voldoende kinderen 
 aangemeld om onderstaande workshops door te laten gaan. Voor 
 theater kregen wij maar twee aanmeldingen binnen, heel jammer maar 
 deze gratis activiteit zal dus niet doorgaan. 

 Blok 2 van KIK, de gratis activiteiten: 
 loopt van maandag 7 november t/m vrijdag 9 december en bestaat uit 
 5 lessen. 
 Groep 7 en 8:  Discussiëren kun je leren; vanaf dinsdag 22 november 14.30 – 16.15 uur, 
 lokaal groep D, BG, laatste les op 20 december 
 Groep 4 t/m 8 in 2 groepen:  Op ontdekking in de natuur; woensdag 12.30 – 14.30 uur, 
 vanuit de aula verzamelen en dan naar buiten. 

 Eigen organisatie, niet gratis: 
 ●  De schaaklessen op donderdag zijn afgelopen donderdag afgerond. We wachten nog 

 op een docent voor een eventueel vervolg. 
 ●  Mad Science zal in maart, april en mei voor de groepen 3, 4 en 5 weer van start 

 gaan. 

 Jaarvergadering &  vrijwillige  ouderbijdrage 

 Op de jaarvergadering afgelopen donderdag is gesproken over de begroting en 
 budget van de ouderraad. Hierbij is besproken dat een dekkende bijdrage voor elk 
 kind € 54,- betreft waarvan het grootste gedeelte nodig is om de schoolreis en de 
 bushuur daarvoor te bekostigen. De ouderraad heeft door de jaren heen een gezonde 
 reserve opgebouwd. Wetend dat in Nederland dit jaar de financiële druk op burgers, o.a. 
 door de grote stijging van gas- en stroomkosten, hoog is. En de reserve van de ouderraad 
 ruim. Zal de Ouderraad een  stuk van de reserve inzetten om de jaarkosten voor ouders dit 
 jaar lager te maken, te weten € 45,-  . Goed om te beseffen dat gebruik van de reserve 
 tijdelijk kan. In de toekomst zal de ouderbijdrage weer op kostprijs gezet moeten worden. 
 Daar het een verlaging van het eerdere voorstel betreft, gaan we ervan uit dat dit voor 
 ouders akkoord is.  Klik hier voor het nieuwe financiële overzicht van de OR  &  English 
 Is dit voor u niet akkoord of wilt u hierop reageren? Doe dat dan graag deze week naar 
 or@kindercampusking.  nl  of als reactie op deze nieuwsbrief.  Als wij deze week geen reactie 
 ontvangen, zal vanaf volgende week de inning van de vrijwillige ouderbijdrage via 
 Schoolkassa in gang worden gezet. 

 Oproep:  voor komend jaar zoeken wij nog een ouder  die in september 2023, 2 uurtjes tijd 
 wil maken samen met het zittende  lid van de kascommissie  om de kasboeken van de OR na 
 te lopen. Wie wil dit doen? Ook dat horen we graag. 

https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2022/11/financieel-commentaar-2021-2022.pdf
https://www.kindercampusking.nl/wp-content/uploads/2022/11/Financial-commentary-2021-2022.pdf
mailto:or@kindercampusking.nl


 Kerstviering 
 Op  vrijdag 23 december  is er in alle groepen een 
 kerstontbijt met de kinderen. Ieder kind neemt 
 dan iets te eten mee voor de groep, hierover 
 ontvangt u later meer informatie. 
 De  ouders zijn die ochtend vanaf 8:30 uur 
 welkom in de aula  om ook samen iets te drinken 
 en te eten en elkaar te ontmoeten. Zet de datum 
 alvast in uw agenda! Hierover volgt in december 
 ook verder informatie. 

 Informatie van buiten de school 

 Van de wijkcoach:  Kerst voor ieder kind 
 Speelgoed inzamelingsactie: 
 Heeft u speelgoed over dat nieuw is of zo goed als nieuw, dan kunt u dit bij ons 
 (Wijkcentrum Alleman) inleveren. 
 Inleveren kan tot en met maandag 12 december. Inleverpunt Wijkcentrum Alleman, Den 
 Bloeyenden Wijngaerdt 1 in Amstelveen. 
 In de week voor kerst delen we het ingezamelde speelgoed weer uit aan bewoners in de 
 wijk die het minder breed hebben. 
 Voor meer informatie: 020-6453945 


