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 Beste ouder(s), 

 Vanaf deze plek voor iedereen een mooi, gezond en gelukkig 2023 
 gewenst. Wij zullen er als team same  n met u en uw kinderen alle  s aan 
 doen om er ook een mooi educatief en prettig jaar van te maken. 
 Wij beginnen met een lesweek om alle stof weer te activeren. Daarna 
 zijn er twee weken waarin voor de groepen 3 t/m 7 de midden-toetsen 
 van Cito gepland staan. Zo krijgen we een goed beeld van de 
 vorderingen van de leerlingen en daarvan welke stof nog aandacht 
 behoeft. 

 Vandaag is ook de eerste wendag voor onze nieuwe kleutergroep 1D. Welkom en we wensen 
 jullie veel plezier vandaag en de komende 8 jaar op de KCK. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Informatiemoment ouders & directie 
 Graag nodigen we jullie uit op  dinsdag 24 januari om 
 8:30 uur in de aula.  Drie keer per jaar organiseren 
 we zo een uitwisselmoment van informatie 
 betreffende de KCK en onze werkwijze. Op verzoek 
 van ouders zal deze ochtend aan bod komen: 
 ●  de wijkcoach en jeugdhulpverleners komen zich 

 voorstellen en toelichten wat zij voor u kunnen 
 betekenen 

 ●  digitaal wegwijs maken in alle mogelijkheden 
 van school in communicatie en ook om thuis te oefenen 

 ●  demo van onze methode voor studievaardigheden, Blits 

 Kleuterklassen 
 Als reminder hier nogmaals het bericht dat de  groep 1-leerlingen alle vrijdagen tot de 
 zomervakantie vrij  zullen zijn (op de 15 les-vrijdagen wordt groep 2 wel in de klas 
 verwacht). 
 Dit is het gevolg van een leerkrachtentekort. Mocht u bekwame leerkrachten tegenkomen die 
 graag op de KCK komen werken? Wij gaan graag met hen in gesprek! Weet u echt niet hoe dit 
 op te lossen qua opvang voor uw groep 1 leerling? Kom langs bij de directie om een oplossing 
 te bespreken. 
 Verder: 

 ➢  kleuters aan het einde van de dag graag ophalen bij de kleuterjuf op het schoolplein 
 ➢  dringend verzoek kleuters op tijd te brengen (op tijd is voor 8:30 uur) en op tijd op te 

 halen (om 14:30 uur, op woensdagen om 12:30 uur). 

 Schoolbibliotheek 
 Wij hebben een prachtige bibliotheek op school waar leerlingen 
 wekelijks boeken kunnen uitzoeken. Elk jaar kopen wij veel nieuwe 
 boeken erbij zodat er steeds nieuwe en moderne boeken te lezen 
 zijn. Hiervoor is de bibliotheek op drie momenten geopend: 
 maandagochtend 8:40 - 10:30 uur, dinsdag- en donderdagmiddag 
 13:00 - 14:15 uur. Een ploegje ouders vullen het rooster in en 
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 draaien om beurten deze diensten. Om de bibliotheek op deze tijdstippen te kunnen openen, 
 komen wij nu ouders tekort! Wie kan komen helpen? Misschien weet u ook een opa of oma die 
 dit leuk vindt om te doen? We horen het graag via  school@kindercampusking.nl  of zeg het 
 tegen een collega op school. Dank alvast! 

 *Bibliotheekboeken repareren 
 Waarschijnlijk weet iedereen hoe ontzettend belangrijk lezen is. Wij zijn dan ook heel blij met 
 onze prachtige bibliotheek op school, waar de kinderen elke week boeken mogen lenen. 
 Door het intensieve en niet altijd juiste gebruik van de boeken, vooral bij de onderbouw, is een 
 aantal boeken aan reparatie toe. Een klein scheurtje wordt anders al snel een grote scheur en 
 een losse bladzijde verdwijnt snel uit het boek. 
 Wij zijn op zoek naar een paar ouders die eerdaags op een ochtend of middag willen helpen 
 deze boeken te repareren, samen met (juf) Ria. Dag en tijdstip na overleg. Deze activiteit 
 organiseren we slechts 1 of 2 keer per jaar. Met veel hulp ….. zijn we snel 
 klaar. 
 Graag een mailtje naar  r.sol@kindercampusking.nl  als u hier even tijd voor 
 vrij wilt maken. 
 Alvast bedankt namens alle kinderen, Ria (tijdelijk terug van pensioen !) 

 Burgerschap op de KCK 
 Maandag 16 januari is het Martin Luther Kingdag. Hij 
 was een van de grootste voorvechters van 
 burgerrechten, onze school is naar hem vernoemd en 
 natuurlijk besteden we aandacht hieraan. 
 In alle klassen wordt volgende week ook aandacht 
 besteed aan de volgende bouwstenen van 
 burgerschap: digitaal samenleven, duurzaamheid, 
 globalisering en technologisch burgerschap. 

 Wat doen we in de klassen? 
 Dit jaar zijn er lessen in het creablok over afval, 
 knutselen met kosteloos materiaal, NME lessen over 
 solar en windenergie. Het thema van de 
 kinderboekenweek ging over Groen en het thema 
 van de mediawijsheidweek ging over wat je wel en niet doet op social media. 
 En in deze weken zullen nog meer lessen over duurzaamheid en globalisering zijn zoals: 
 toekomstkunde: bos of stad?, test je ecologische voetafdruk, de digitale Donald Duck, recyclen 
 van kleding. Maar ook lessen als techniek/robots in de zorg, humor over de hele wereld komen 
 aan bod. En, in sommige klassen zal de ‘Toekomst stoel’ staan: middels dit symbool bespreken 
 we met de kinderen welke keuzes gemaakt zouden kunnen 
 worden voor een duurzame toekomst en hoe we duurzaamheid 
 mee laten wegen in beslissingen van vandaag. 

 Ouderbetrokkenheid 
 ●  Het is mooi als u thuis ook samen kunt spreken over 

 onderwerpen als duurzaamheid, recyclen, technologisch 
 burgerschap… 

 ●  Komt u deze week ook te voet, met de fiets of de step naar 
 school? Zo maken we samen groene voetstappen! 

 ●  Afhankelijk van de les wordt u bijvoorbeeld gevraagd om 
 ook thuis de online test ‘meet uw ecologische voetafdruk’ te 
 doen, of samen te bespreken hoe oma en opa vroeger naar 
 school gingen (te voet, met de auto?) 
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 Schoolfotograaf 
 Van een enkele ouder en via de ouderraad hebben wij gehoord dat er 
 ouders niet tevreden zijn over de portretfoto van hun kind. Dit 
 hebben we besproken met de fotograaf en hij biedt aan, een dag 
 terug te komen om van deze kinderen een nieuwe portretfoto te 
 maken. Zou u dat graag willen? Dan graag per ommegaande een 
 mailtje naar  school@kindercampusking.nl  o.v.v. de naam en de groep 
 van uw kind. Dan kunnen we een nieuw moment prikken. 

 Fietsenstalling team 
 Veel teamleden komen op de (elektrische) fiets naar school. Tot nu was er geen 
 speciale fietsenstalling voor de teamleden. Deze gaat komend jaar gebouwd 
 worden. Tot die tijd zullen we het eerste stuk fietsenstalling aan de zuidzijde 
 reserveren voor het team. Kinderfietsen kunnen daar dan niet meer geplaatst 
 worden. Nu de fietsen door elkaar staan levert dat soms schade op aan de dure 
 elektrische fietsen, dit is uiteraard niet de bedoeling. 
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