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 Beste ouder(s), 

 De CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn afgenomen in groep 3 t/m 7 
 en wat is er hard gewerkt! De resultaten zien er schoolbreed goed uit. Zichtbaar 
 is ook dat de laatste twee jaar de rekenresultaten omhoog gaan. Het werken 
 vanuit de rekenleerlijnen via de digitale methode van Snappet lijkt dus het 
 positieve effect te hebben waarvoor wij deze methode gekozen hebben. 

 In februari zijn twee studiedagen voor het team gepland. De vrijdag voor de 
 voorjaarsvakantie: 24-2-23, op die dag maken en bespreken wij o.a. de analyses van school, 
 groep en leerling en wordt besproken welke focus nodig is voor de komende tijd. 
 Morgen 7-2-2023 hebben wij een studiedag o.l.v. Marcel Schmeier specialist in het Expliciete 
 Directe Instructiemodel waarmee wij op de KCK sinds een aantal jaar werken. 
 https://www.directeinstructie.nl/ 

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

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Informatiemoment ouders & directie 
 Op 24 januari hebben wij ouders op school ontvangen en de volgende onderwerpen 
 besproken: alle digitale routes voor contact en oefenmateriaal. Hiervoor is het van belang dat 
 u op  www.kindercampusking.nl  een  inlog aanvraagt op naam van uw kind. 
 Daarna kunt u bijvoorbeeld per groep zien waaraan gewerkt wordt: 
 https://www.kindercampusking.nl/groep-1/groep-12-c/ 
 en hoe kinderen thuis kunnen oefenen: 
 https://www.kindercampusking.nl/oefenmateriaal-voor-leerlingen-op-de-pc/ 
 Verder is er een demonstratie gegeven van een Blitsles zoals de groepen 5, 6, 7 en 8 die 
 krijgen op school. 
 De jeugdhulpverleners en wijkcoaches zijn zich komen voorstellen en zij hebben uitleg 
 gegeven over wat zij voor u en uw kind kunnen betekenen. Op onze website vindt u de 
 gegevens en hoe u hen kunt bereiken. 
 https://www.kindercampusking.nl/school-amstelveen/opvoedingspartners/ 
 Op 16 mei is de volgende informatieochtend voor ouders. 

 Sportblok 
 Elke maandag hebben de groepen 3 t/m 8 een kwartier 
 sportblok tussen de lessen door. Zo kunnen de 
 leerlingen even flink bewegen en weer fris verder 
 werken. Sinds vorige week hebben wij een nieuwe 
 docent, Terence. 

 Schoolfotograaf 
 Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben verschillende ouders 
 gereageerd. Op dinsdag 14 februari komt de fotograaf voor deze kinderen. 
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 Petitie verkeersveiligheid rond de school 
 Wellicht bent u in de afgelopen tijd al benaderd door een MR-lid om de petitie rond de 
 verkeersveiligheid te tekenen. Hierin vragen we o.a. een lichtsignaal bij zebrapad en 
 vluchtheuvel in het midden. U kunt zelf ook aanvragen doen via FIXI, zie link hieronder. 
 https://www.fixi.nl/#/amstelveen-aalsmeer/issue/new+map 
 Daarnaast vragen we uiteraard van de ouders het goede gedrag b.v. bij de twee 
 parkeerplaatsen bij de school. Geduld voor elkaar, langzaam rijden, geen andere blokkeren etc! 

 Bomen en groen op het plein 
 KCK, met name Willem onze conciërge, doet erg zijn best het plein van groen te voorzien. Het 
 is dan ook heel treurig om na het weekend geknakte bomen terug te vinden. Kunt u ons, daar 
 waar mogelijk, helpen met bewaken van het groen op het plein en het leren van de goede 
 omgang met bomen, struiken en bloemen? 

 Burgerschapweken 
 In de afgelopen weken is er in alle groepen aandacht besteed aan verschillende onderdelen 
 van burgerschap. 

 duurzaamheid en globalisering  toekomst 

 digitaal 
 samenleven en 
 mediagebruik 

 Spacebuzz 
 Groep 7/8 is uitgenodigd om de lessen van de 
 Spacebuzz te doen. Zij zijn hiermee hard en creatief 
 aan het werk.  Op woensdag 15 februari zal de 
 Spacebuzz voor de school staan geparkeerd 
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 Musical4daagse Schouwburg Amstelveen 

 Meer informatie vindt u hier  . 

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

