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 Beste ouder(s), 

 Dit is al weer de laatste week voor de voorjaarsvakantie. U kunt op 
 de schoolwebsite bij de groep van uw kind alvast kijken waaraan de 
 leerlingen in de periode van voorjaarsvakantie tot meivakantie gaan 
 werken:  https://www.kindercampusking.nl/groep-1/groep-12-c/ 
 Maar natuurlijk gaat iedereen eerst van een welverdiende 
 vakantieweek genieten. Deze begint voor de leerlingen al op 
 vrijdag 24 februari!  Het team is dan wel op school  aan het werk. 
 Dit is het moment dat we met het team de resultaten tot nu bekijken, analyseren en op 
 school- groeps- en kindniveau gaan kijken hoe de groei is en waar de komende tijd de 
 aandacht op gericht moet worden. Dit is ook al door de leerkracht met uw kind zelf besproken. 
 Na de vakantie nodigen we alle ouders graag uit voor het driehoeksgesprek: kind - ouder - 
 leerkracht, zie hieronder. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Rapport en gesprek 
 Na veel en hard werken de afgelopen maanden ontvangt u op woensdag na de 
 voorjaarsvakantie het rapport van uw kind. In de twee weken daarna bieden we u 
 de gelegenheid met de leerkracht (groep 1-7) en uw kind samen de ontwikkeling 
 van uw kind te bespreken. Hiervoor kunt u via de Parro-app een dag en tijd kiezen, 
 u ontvangt de Parro-uitnodiging deze week woensdag (voor ouders met meerdere 
 kinderen op school) of vrijdag (voor ouders met één kind op school). 
 Ouders met meer kinderen op school kunnen eerst inschrijven zodat u achter elkaar 
 de gesprekken op één dag kunt plannen. 
 Graag stipt op tijd bij de klas zijn. 

 Corona 
 Gelukkig geen groot onderwerp meer, maar ook niet weg. 
 De huidige regels zijn: 
 * testen bij symptomen 
 * 5 dagen in isolatie en 24 uur klachtenvrij voordat je het huis 
 weer uit gaat (naar school komt). 
 Een vakantie is altijd spannend omdat de kans op verspreiding 
 bij diverse locaties aanwezig is. In de week na de vakantie 
 ontvangt iedereen weer een coronatest via school. Graag 
 gebruiken indien uw kind klachten heeft als: keelpijn, hoesten 
 verkoudheid, koorts etc. 

 Kleutergroep D 
 Sinds 14 februari is de instroomgroep D van start gegaan. Alle 
 kinderen die vanaf januari tot de zomervakantie 4 jaar worden, 
 stromen in deze groep in. Dat zijn kinderen uit geboortejaar 2019. 
 Voor dat geboortejaar zijn alle Kindercampus King-plekken al 
 vergeven. 
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 Spacebuzz 

 SpaceBuzz is een educatieprogramma dat kinderen spelenderwijs leert over de pracht en fragiliteit 
 van de planeet, techniek en duurzaamheid. Onderdeel van het programma is het bezoek van een 
 levensechte raket waarin kinderen net als astronauten een virtuele ruimtereis gaan maken. Groep 
 7/ 8 heeft deelgenomen aan deze lessen en de leerlingen hebben afgelopen woensdag met 
 virtuele bril op en bewegende stoel in de raket voor de school een fantastische reis gemaakt. 

 Burgerschapsweek 
 Dit jaar hebben in de Burgerschapsweek de volgende 
 thema’s centraal gestaan: 
 technologisch burgerschap, globalisering, 
 mediawijsheid, duurzaamheid, digitaal samenleven. 
 Hier is op verschillende manieren aan gewerkt. 
 Hiernaast ziet u het ontwerp van een nieuwe duurzame 
 stad. 

 Glasvezel 
 Al geruime tijd lopen de voorbereidingen voor de 
 aanleg van glasvezel. Voor school wordt een ruime 
 verbinding aangelegd zodat we met alle leerlingen 
 tegelijk met hoge snelheid en stabiliteit op een device 
 kunnen werken. In de vakantie zal de daadwerkelijke 
 aanleg worden afgerond en na de vakantie werken we 
 dan met een heel snelle internetverbinding via 
 glasvezel. 

 BHV & EHBO 
 Vorige week woensdag hebben de EHBO/BHV-ers de 
 herhaaltraining gevolgd. Naast het ontruimen, reanimeren, 
 verband aanleggen, leren wij ook brandjes blussen. 
 Twee keer per jaar oefenen wij de ontruiming met het hele 
 gebouw. Deze oefening is in januari geweest. De kinderen 
 doen dat geweldig! Binnen twee minuten is het gebouw op 
 een rustige manier ontruimd. 



 Open Podium 
 Donderdag hebben de kleuters voor elkaar opgetreden en vrijdag 
 de groepen 6, 7 en 8. 

 Info van buiten de school 

 Bibliotheek Amstelland 
 Maakplaats 
 De Maakplaats is een plek in de Bibliotheek, waar kinderen van 4 tot 12 jaar zich ontwikkelen 
 op het gebied van techniek en creativiteit door middel van leuke workshops. Zo zijn er 
 bijvoorbeeld LEGO-workshops waarin er robots geprogrammeerd worden. Of je gaat zelf een 
 borstelbotje in elkaar schroeven of aan de slag met je eigen digitale verhaal. Zo ontdek je 
 waar je enthousiast van wordt en ontwikkel je belangrijke vaardigheden voor later. De 
 maakplaatsworkshops vinden plaats in al onze vestigingen! 
 Lees hier de agenda van de maakplaats  . 

 Er is ook een leuke facebookpagina voor culturele activiteiten, Kids & Cultuur Amstelveen. 

 Amstelidee 

 Meer informatie vindt u hier  ! 

https://amstelland.op-shop.nl/?tags[]=7&search=&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=Nieuwsbrief_Algemeen&utm_campaign=Nieuwsbrief-20230125&utm_tag=1055&utm_field=button1
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