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 Beste ouder(s), 

 Deze eerste maand van het nieuwe kalenderjaar zijn we weer hard aan het werken en 
 oefenen gegaan met alle leerlingen. Afgelopen en deze week worden in de groepen 3 t/m 7 
 de Midden Cito-toetsen afgenomen. In het Ouderportaal staan deze toetsen, de 
 methodetoetsen en de rapporten tijdelijk dicht zodat alle informatie ingevoerd kan worden. 
 Voor de voorjaarsvakantie op de studiedag 24-2-23 gaan we als team de uitslagen 
 analyse  ren. De week na de voorjaarsvakantie ontvangt u het rapport en worden in het 

 Ouderportaal alle toetsuitslagen en de rapporten ook weer worden opengezet. 

 reminder:  7-2-2023  studiedag team (EDI)  leerlingen vrij 
 24-2-2023  studiedag team (o.a. analyse)  leerlingen vrij 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Reminder Informatiemoment ouders & directie  morgen ! 
 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 

 Schoolfotograaf 
 In reactie op onze vraag in een eerdere nieuwsbrief over ouders 
 die niet tevreden waren met de portretfoto zijn 10 aanvragen 
 gekomen voor een nieuw portret. Deze zullen ingepland gaan 
 worden. 
 Ook vroeg een aantal ouders naar de mogelijkheid toch ook een 
 broer/zus foto te maken  . Die zullen we dan ook op die dag 
 plannen na schooltijd. Als u een broer/zus foto van uw kinderen 

 gemaakt wilt hebben, kunt u dat dan direct laten weten door op deze mail te antwoorden met 
 de namen en groepen van uw kind? 
 * ook krijgt uw kind vandaag nogmaals het inlogkaartje mee naar huis, als u nog geen foto 
 besteld heeft. U kunt de bestelling nog plaatsen. 

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


 Schoolplein 
 1.  Honden bij het plein; afgelopen woensdag is een kleuter in de 

 kuit gebeten door een wit hondje bij het hek aan de zuidzijde. We 
 weten dat dieren onverwachts in schrikreactie anders kunnen 
 reageren. Daarom het verzoek aan allen, altijd uw dier op afstand 
 van de kinderen te houden en strak aangelijnd. 

 2.  Verzoek van ouderraad over het parkeren bij het brengen/halen 
 met de auto bij school, zie hieronder. 

 3.  Petitie van medezeggenschapsraad over de verkeersveiligheid 
 rond school, zie tekst hieronder. U kunt deze ook morgenochtend 
 en op andere dagen, tekenen. 

 Martin Luther Kingdag 
 Vorige week, op maandag 16 januari, was de Martin Luther Kingdag. Omdat het 
 heel hard regende, konden wij de grote banner met Martin Luther King niet 
 uithangen. Wel is in elke klas aandacht besteed aan de naamgever van onze 
 school en zijn gedachtegoed. Vraag uw kind daar gerust naar. 

 Gitaarles 
 Op de vrijdag tijdens het creablok krijgen de 
 leerlingen uit groep 3 t/m 8 om beurten ook drie 
 weken les van een docent van de muziekschool 
 Amstelveen. 
 Dit schooljaar zijn dat gitaarlessen. De groepen 4A 
 en 8 zijn deze weken aan de beurt. 

 Bericht van de ouderraad 
 "Rond de school en dan met name bij de ingang vanaf de brug bij het Oostelijk Halfrond ontstaan 
 ‘s ochtends blokkades. Dit zorgt voor overlast aan de bewoners en andere ouders. 
 Graag aandacht hiervoor en in de parkeerplaatsen parkeren of kiss en ride voor de oudere 
 kinderen die het laatste stukje zelf kunnen lopen." 

 Petitie van de medezeggenschapsraad 
 De verkeerssitua�e rond de KCK is onoverzichtelijk en daardoor ontstaan regelma�g gevaarlijke situa�es 
 voor kinderen, ouders en omwonenden. Dit speelt op en bij de twee parkeerterreinen bij de KCK, zie ook de 
 oproep van de ouderraad in deze nieuwsbrief. Het speelt ook bij het verkeer rond de school, zoals bij de drie 
 zebrapaden, die te veel verkeersdeelnemers als snel te nemen hindernissen zien. Daarom hebben de ouders 
 in de medezeggenschapsraad (OMR) een pe��e voor de gemeente Amstelveen gemaakt, om de 
 verkeerssitua�e veiliger te maken. Ouders kunnen de pe��e op 24 januari en de dagen daarna tekenen op 
 de school (aula, buiten).  In de pe��e geven wij sugges�es voor verbetering, als u zelf ook sugges�es hee� 
 laat het ons gerust weten (  mr@kindercampusking.nl  ). De OMR zorgt ervoor dat de pe��e op een goede 
 manier bij de wethouder terecht komt. Wij hopen natuurlijk van harte dat alle ouders tekenen, zodat we 
 een duidelijk signaal rich�ng de gemeente Amstelveen afgeven. Alvast bedankt! Joanne, Nora en Jeroen. 



 Wij 

 Ouders van kinderen die op de Kindercampus King (KCK) te Amstelveen hun basisonderwijs 
 volgen en/of naar de BSO gaan. 
 constateren 

 ●  KCK is omringd door straten met veel verkeer door de wijk in de ochtendspits; 
 ●  De situatie rondom de school is onoverzichtelijk: afslaand verkeer, verkeer vanuit twee 

 bochten, parkeren en wegrijden, wat nog versterkt wordt door haast en soms slecht weer. 
 ●  D  at er daardoor een onveilige verkeerssituatie bestaat rondom KCK. Dit heeft zich in 

 diverse incidenten geuit. 
 ●  De gemeente heeft enkele maatregelen genomen maar deze zijn niet voldoende. 
 ●  In een schoolomgeving waar dagelijks ongeveer 300 kinderen van de KCK komen, dient de 

 veiligheid van zwakke, jonge weggebruikers centraal te staan. 
   
 en verzoeken 

 Dat de gemeente onze signalen serieus neemt en spoedig met een gerichte oplossing komt voor 
 een veiliger verkeerssituatie rond de school. 
 De ouders denken onder meer aan: 

 ●  Het plaatsen van verlichte waarschuwing bij alle drie zebrapaden (zoals bij de SG Phanta 
 Rhei het geval is, met druk op de knop treedt verlichte signalering in werking); 

 ●  Op alle drie zebrapaden een verkeerseiland te plaatsen, zoals bij het Oostelijk Halfrond al 
 het geval is. 

 ●  Op twee toeritten (vanaf Dirk van den Broek en Florence Nightingalelaan) staat dat een 
 maximum snelheid van 30 km niet meer van toepassing is (zone 30 km stopt), dat is 
 verwarrend en onjuist, die snelheid geldt ook in de schoolzone (zie echter wel volgende 
 punt); 

 ●  Het instellen van een lagere maximumsnelheid op de straten die direct rond de KCK liggen 
 dan 30 km per uur, wij denken aan 15 km per uur, en dit duidelijk aangeven; 

 ●  Het plaatsen van gerichte signalering bij een te hoge snelheid; 
 ●  De verkeerssituatie (snelheid en stoppen voor een zebrapad) te handhaven tijdens de 

 ochtendspits, in ieder geval na de zomervakanties. 

 IJs op het plein 



 Informatie van buiten de school 

 Cultuur Kabaal 
 Komende tijd worden door cultuur kabaal verschillende workshops 
 aangeboden:  Arts & crafts  (6-10 jaar),  Streetdance  (6-10 jaar), 
 Animatie & programmeren  ( 8-12 jaar). Afgelopen woensdag is 
 een docent hierover in de klassen komen vertellen en is de flyer 
 uitgedeeld. 
 U kunt uw kind hiervoor aanmelden:  https://platform-c.nu/cultuurkabaal/ 

 In maart, april en mei kunnen kinderen ook weer worden ingeschreven voor  Mad Science 
 (groep 3, 4 en 5) na schooltijd op de KCK  https://www.kindercampusking.nl/science/ 

 Op dit moment is via  Kangoeroe KIK  (gratis naschoolse activiteiten gesubsidieerd door de 
 gemeente) geen aanbod voor de KCK, we hopen na de voorjaarsvakantie wel weer een aanbod 
 te krijgen. 

 Amsterdammertjes 
 Hierbij ontvangen jullie de culturele 
 gezins-UIT-agenda Amsterdammertjes 
 met een overzicht van activiteiten t/m de 
 voorjaarsvakantie. 

 Met bijvoorbeeld de leukste 
 familievoorstellingen in de Amsterdamse 
 theaters, (gratis) activiteiten in de 
 bibliotheek, (betaalbare) workshops en vele andere tips. 

 Willen jullie zo vriendelijk zijn deze tips door te mailen naar de ouders/verzorgers of te 
 verwerken in jullie nieuwsbrief? Hierbij de link:  Amsterdammertjes  jan. febr. 2023  . 

 New TechKids 
 New TechKids biedt allerlei workshops voor kinderen aan in Engels en Nederlands. 
 Meer informatie vindt u op de site:  https://newtechkids.com/nl/  . 

 Voetbaldagen 

https://platform-c.nu/cultuurkabaal/
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https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=e323d904e0&e=9546d31cbf
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 Beweegbus in de buurt 
 Op 27 januari staat de beweegbus van 12:30 tot 
 13:30 uur bij de SBO de Bloeiwijzer. 

 Musical4daagse Schouwburg Amstelveen 

 Meer informatie vindt u hier  . 

https://www.musical4daagse.nl/amstelveen/

