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 Beste ouder(s), 

 Vorige week werden wij verrast door Piet en mochten alle kinderen hun 
 schoen zetten op school! Volgende week maandag om 8:30 uur 
 verwachten wij Sinterklaas op school. De kinderen komen op gewone tijd 
 naar school en kunnen naar hun klaslokaal gaan. Voor de groepen 6, 7 
 en 8 is de deur vanaf 8:15 open. Zij kunnen hun surprise naar de klas 
 brengen en dan weer naar buiten lopen. 
 Groep 5 neemt op vrijdag 2 december de surprise met gedicht al mee 
 naar de klas. 
 Alle kinderen zijn  maandag 5 december om 12:30 uur vrij. 
 We verheugen ons al op deze feestdag! 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Kinderen uit geboortejaar 2019 
 Helaas zijn alle plekken op de Kindercampus King voor kinderen van 
 geboortejaar 2019 al vergeven. 
 We hopen dat alle broertjes en zusjes al aangemeld in ons systeem staan. 
 Heeft u nog een kind uit geboortejaar 2019 thuis en bent u niet zeker of u 
 haar/hem al hebt aangemeld? Neem dan graag direct contact op met school. 

 Recht op onderwijs en leerplicht 
 Via deze link  (  hier in het Engels  ) en op onze website vindt u informatie over 
 recht op onderwijs, leerplicht en verlofaanvragen. Zoals eerder dit jaar 
 vermeld, houdt de gemeente (leerplicht) controle op het schoolbezoek van alle 
 leerlingen en verleende verlofaanvragen van de directie. Wij kunnen alleen 
 verlof verlenen voor redenen zoals in de gemeentestukken genoemd. Dit geldt 

 voor alle leerlingen op de basisschool van 5 t/m 12 jaar. 

 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. In 
 de week na Sinterklaas zal u via Parro gevraagd worden of en welk 
 onderdeel u kunt maken voor het ontbijt 
 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! 

 Juf Karin 
 Na 36 jaar werkzaam te zijn geweest als kleuterjuf waarvan 30 jaar op de 
 Martin Luther Kingschool / Kindercampus King, heeft juf Karin besloten te 
 stoppen als juf. Het werk en de verantwoordelijkheden van een leerkracht zijn 
 haar te zwaar gaan vallen. Zij heeft besloten vanaf januari 2023 als 
 ondersteuner te gaan werken op een kleuterschool in Amsterdam. 
 Voor de KCK is dit het verlies van een fijne, goede, ervaren juf en collega, voor 

 juf Karin een goed besluit om te zorgen dat het goed met haar blijft gaan. We zullen haar gaan 
 missen. 
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 Oudergesprekken 
 In de afgelopen twee weken hebben alle ouders de gelegenheid gehad een 
 afspraak met de leerkracht te maken om de voortgang op school met en van uw 
 kind te bespreken. Begin maart ontvangt u het eerste rapport en in de weken van 
 13 en 24  maart is er opnieuw een ronde gesprekken met ouders. Is er op een 
 ander moment behoefte aan een gesprek met de leerkracht? Stuurt u dan een 
 mailtje naar de leerkracht met het gespreksonderwerp. 
 De leerkracht kan dan of telefonisch of live een afspraak maken. 

 Vrijwillige ouderbijdrage 
 Omdat er geen reacties ontvangen zijn op de verlaging van de ouderbijdrage naar € 45,- 
 voor 2022-2023, ontvangt u binnenkort via Schoolkassa het betaalverzoek. 

 Paarse Vrijdag 
 Vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag. 
 Op de Kindercampus King besteden we 
 daar ook aandacht aan. Alle kinderen 
 kunnen dan paarse kleding aandoen. Op 
 deze dag laten scholen zien dat iedereen 
 zichzelf mag zijn en dat niemand 
 uitgesloten wordt om wie die is. 

 Is het je al opgevallen dat op de tweede 
 vrijdag van december veel mensen in paarse, lila of violette kleding de deur uitstappen? Dat 
 heeft alles te maken met Paarse Vrijdag, een initiatief van de  Gender & Sexuality Alliance 
 (GSA)  . Sinds 2010 kleuren honderden scholen en universiteiten in Nederland op die dag paars 
 uit solidariteit voor de queer-gemeenschap. Uiteindelijk heeft iedereen recht op een prettige 
 leerervaring ongeacht de seksualiteit of gender, toch? Ook al lijkt dit vanzelfsprekend, zal het 
 je verbazen hoeveel LGBTQIA+-individuen zich niet veilig voelen binnen hun leeromgeving 

 Beweegbus 
 Op 9 december staat in de middag de Beweegbus op ons schoolplein. Kinderen kunnen dan 
 mee komen sporten op het plein. In de flyer hieronder ziet u waar en wanneer de bus er ook 
 staat. 
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