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 Beste ouder(s), 

 Na een welverdiende voorjaarsvakantie is iedereen nu weer hard aan het werk. 
 Deze week zijn er verschillende extra lessen en uitstapjes gepland. Zo hebben de 
 groepen 6 vandaag een  Solarles  gekregen. De groepen 3 en 4 zijn met de bus naar 
 de  Schouwburg  gegaan voor de voorstelling  De kleine prins  en alle groepen hebben 
 vandaag  sportblok  gehad met materiaal en begeleiding vanuit het Sportbedrijf 
 Amstelveen. 

 Volgende week maandag & dinsdag 20 & 21 maart hebben de directies van alle 
 AmstelWijs-scholen een directietweedaagse, wij zullen dan dus niet op school aanwezig zijn. 

 Deze en volgende week hopen wij u allen met uw kind op school te ontvangen voor het 
 geplande voortgangsgesprek in de groep. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Rapportgesprek 
 Voor de voortgangsgesprekken kunt u doorlopen naar het betreffende lokaal en daar 
 op de gang wachten. Wij verzoeken u om op tijd voor het gesprek aanwezig te zijn. 
 De eindtijden moeten wij aanhouden zodat het volgende kind met ouder niet hoeft te 
 wachten. Is het gesprek niet haalbaar binnen de tijd? Dan kan eventueel een 
 volgende afspraak worden ingepland. 

 Personeel 
 ➢  meester Sander  is vorige week van start gegaan in onze 

 kleutergroepen, daarmee is onze vacature opgevuld. Op woensdag 
 werkt Sander in groep 1D en op donderdag en vrijdag in groep 1/2 B. 
 Hierdoor kunnen de leerlingen van groep 1 A, B en C op de vrijdagen 
 dat er les is voor kleuters ook weer naar school komen. Welkom 
 Sander! 

 ➢  onderwijsassistente Maria  heeft een huis gekocht in Brabant en gaat ons binnenkort 
 verlaten. April is haar laatste werkmaand op de KCK. We zullen haar gaan missen en 
 wensen haar een mooie tijd, weer terug bij haar wortels. 

 ➢  juf Annick  heeft inmiddels haar hele opleidingstijd  doorlopen en haar PABO-diploma in 
 ontvangst genomen. Gefeliciteerd! 

 Corona 
 Afgelopen week is door de regering het nieuwe coronabeleid uitgesproken. 
 Testen hoeft niet meer en 5 dagen quarantaine ook niet. Dat betekent dat 
 corona als gewone ziekte wordt behandeld. Dus als iemand zich ziek voelt, blijft 
 hij/zij thuis totdat diegene zich weer gezond voelt. 
 “Wel adviseert het OMT om bij klachten die passen bij een luchtweginfectie (hoesten, 
 neusverkoudheid, keelpijn etc) voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals thuisblijven als je 

 je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen vermijden.” 

 Wij hebben na de vakantie de laatste gratis testen vanuit het Rijk ontvangen. Ieder kind krijgt 
 nu dus nog één test mee naar huis. Het is vrij aan u wanneer en of u deze een keer wilt 
 gebruiken. U ontvangt hierna geen corona-testen meer via school. 
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 Techniekweek 
 De afgelopen week is er in alle groepen aan techniek 
 gewerkt. Dank aan alle hulpouders! 
 Zowel vóór deze week, met de spacebuzz voor 7/8 als na 
 deze week met solarles en Mad science gaat de techniek nog 
 verder. 

 Mad Science 
 Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show voor 
 groep 3 t/m 5 op 7-3-2023, kunnen de leerlingen van die groepen 
 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en 
 techniek-cursus. Aan deze cursus zijn wel kosten verbonden. 
 De cursus is vanaf maandag 27-3-2023 om 14:45 uur. 
 De lessen duren een uur. 
 De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere 
 wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week 
 staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en 
 techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen 
 zelf aan de slag als een echte wetenschapper! 
 De cursus van dit schooljaar heet  't Ruimtelab  . Tijdens deze 
 cursus nemen we een kijkje in de wereld van ruimtevaart en van 
 chemie. Een uitgebreid programma waar kinderen zeker veel van 
 gaan leren! 
 Na de show kregen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar 
 huis. 
 De cursus vindt plaats bij minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. 
 Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er 
 een tweede groep starten. Inschrijven kan t/m 19-3-2023. 
 Schrijf alvast in op  nederland.madscience.org  . 
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