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 Beste ouder(s), 

 De laatste nieuwsbrief van 2022! 
 Het is winters koud, de kerstbomen staan in de klassen en we 
 kijken richting kerstvakantie. 
 Vanaf deze plek wensen wij u alvast een mooie vakantie toe en 
 een goede start van 2023. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 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. U bent benaderd via Parro met de vraag welk onderdeel 
 u kunt maken voor het ontbijt. 
 Op 23 december staat vanaf  vanaf 8:20 uur de voordeur  open  , 
 kinderen lopen met ouders met schalen meteen naar de eigen 

 groep. In de groep wordt om 8:30 uur een lied met de klas gezongen voor de ouders en om 
 8:40 zodat ouders met meer kinderen kunnen wisselen naar de volgende groep. Daarna 
 kunnen  alle ouders in de aula iets met elkaar drinken  met een kerstkransje. 
 Graag uw kind op donderdag 22-12 een  tas met bord,  beker en bestek meegeven  . Die 
 gaan vrijdag vies in de tas weer mee naar huis. 

 Kleuterklassen 
 ➢  kleuters aan het einde van de dag graag ophalen bij de kleuterjuf 

 op het schoolplein 
 ➢  dringend verzoek kleuters op tijd te brengen = voor 8:30 en op 

 tijd op te halen = 14:30 uur (woensdag 12:30 uur). 
 ➢  de instroomgroep D start in januari met juf Sterre. Omdat de 

 groep met 1 leerling begint, zal de groep ook af en toe nog bij 
 groep 1/2 A aanschuiven. 

 ➢  in Januari zal juf Karin niet meer op de KCK werken, de 
 kleuterjuf-vacature blijft open staan. 

 ➢  juf Ria komt terug uit pensioen op de donderdag om les te geven 
 aan 1/2 B. 

 ➢  op de 15 kleuterles-vrijdagen tussen januari-zomervakantie zijn alle groep 1 leerlingen 
 vrij, er is geen leerkracht beschikbaar 

 ➢  groep 2B krijgt deze 15 vrijdagen les van twee onderwijsassistenten; Emyliene, zij 
 werkt dit hele schooljaar al als ondersteuner in de kleutergroepen, en Nazima, zij is een 
 opgeleid en ervaren onderwijsassistent en zal in januari nieuw op de KCK komen 
 werken. 

 Schoolfoto’s 
 Denkt u er nog aan om de schoolfoto’s via uw inlogkaartje te bestellen? 
 Valt de foto u tegen en wilt u daar iets over delen? Dan graag de foto (het 
 nr) en dat wat u hieraan tegenvalt mailen naar  school@kindercampusking.nl  . 
 Wij horen graag de feedback zodat we die ook met de fotograaf kunnen 
 bespreken. 
 Bent u het nummer/de fotocode van de foto kwijt, dan kunt u deze  hier 
 opvragen. 
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 Taal en spelling oefenen? 
 Onze leerlingen kunnen vanaf thuis veel oefenmateriaal bereiken. U vindt deze 
 informatie op onze website onder het tabblad INFORMATIE: 
 https://www.kindercampusking.nl/oefenmateriaal-voor-leerlingen-op-de-pc/  . 
 Hiervoor moet u wel in de beveiligde omgeving van onze website in kunnen 
 loggen. Als u daar nog nooit heeft ingelogd, kunt u zich hier registreren. Vul 
 daarbij als gebruikersnaam a.u.b. de naam van uw jongste kind in. 
 Uw registratie moet door de school eerst worden goedgekeurd, voor u daadwerkelijk kunt 
 inloggen. Zowel van uw registratie alsook over de goedkeuring van de school ontvangt u een 
 mailbericht. 

 Verkeer 
 Op school geven wij in alle jaargroepen verkeersles. In groep 7 wordt in 
 maart ook het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Vanuit de ANWB 
 is er een app ontwikkeld om spelenderwijs met verkeerssituaties te 
 oefenen. 
 Deze kunt u hier gratis downloaden  . 
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