Nieuwsbrief 20 januari 2017
Beste ouders/ verzorgers,
Naschoolse activiteiten
De programma boekjes Actie in de tent van dynamo en talententent zijn uitgedeeld deze
week. Er kan online ingeschreven worden op: dynamo-amsterdam.nl/talententent
Ook de jeugdtheaterschool heeft een nieuw aanbod: www.ajts.nl
(deze lessen starten eerder).
Schaken
Na de voorjaarsvakantie starten ook weer de schaaklessen. Deze zijn voor alle niveaus vanaf
groep 3 en zijn op maandag van 14 tot 15 uur in het muzieklokaal, op de 1e etage. Alle
kinderen weten dit lokaal te vinden. De eerste les van de voorjaarscursus is op 27 februari.
De cursus betreft 13 lessen en het lesgeld bedraagt € 23 per kind. U kunt uw kind
aanmelden per mail: h.joosten49@upcmail.nl
Het lesgeld kan contant betaald worden bij de eerste les.
Instroomgroep
De instroomgroep is gestart deze week. Juf Marlou en juf Noor en (even juf Lisette) hebben
er een mooi lokaal van gemaakt. We wensen ze veel plezier met alle nieuwe kleuters.

Marlou de Jonge

Noor Visser

Afscheid van meester Henry
Meester Henry is volgende week voor het laatst op de Kindercampus.
Juf Kelly gaat vanaf maandag 30 januari de groep overnemen. Ze heeft
deze week kennis gemaakt met de kinderen en hun ouders. We
wensen haar een goede start in groep 5/6.
Meester Henry neemt vrijdag 27 februari afscheid. We bedanken hem
voor zijn inzet.
Kelly Leysner

Sportief gedrag
Op De Kindercampus besteden we aandacht aan sportief gedrag. We willen dit gedrag graag
terug zien bij kinderen. Meester Sjors heeft ons er vorig jaar een workshop over gegeven en
nu krijgen de medewerkers van de TSO en de BSO ook les in sportief gedrag. Hieronder een
korte uitleg. Maar vraag het je kind, want die kan het zeker ook uitleggen.
Wat houdt sportief gedrag in:.
- Wat is sportief gedrag?
 Respect
 Iedereen hoort erbij
 Met elkaar doen wij ons best om het spel zo leuk mogelijk te houden.
 Sportief gedrag is elkaar iets gunnen.
- Kan een kind sportief gedrag ook buiten de gymzaal toepassen?
 Er worden elke dag in de klas spelletjes gespeeld. Voordat een spel begint kunnen
wij klassikaal praten over sportief gedrag.
 Op het schoolplein kunnen wij de kinderen attenderen op sportief gedrag.
- Is sportief gedrag meer dan je ziet?
 Als een kind negatief gedrag negeert is hij/zij sportief bezig.
 Als een kind iemand afgooit en hier niets over zegt dan is hij/zij sportief bezig.
Hoe versterken wij sportief gedrag buiten de gymzaal?
 Door hier vaker klassikaal, voorafgaand van een spel, in de klas over te praten.
 Door kinderen buiten op het schoolplein te attenderen over sportief gedrag.
 Door ons te focussen op het plezier van het spel in plaats van het winnen.
 Door thuis ook aandacht te besteden aan sportief gedrag.
 Door zelf sportief gedrag te laten zien.
Telefoon/email/adres-wijziging
Wilt u eventuele wijzigingen in uw adresgegevens graag doorgeven via
admin@kindercampuszuidas.nl
Dan kunnen wij deze doorvoeren in ons administratiesysteem.
IKC studiedag
Niet vergeten: 25 januari hebben we een studiedag met het gehele IKC en is er geen school
en geen opvang!
Data:
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1 feb
6 feb
7 feb

start toetsperiode gr 1 t/m 4
IKC studiedag (geen school en opvang)
MR
informatie ochtend nieuwe ouders
OR
GMR





9 feb
9 feb
10 feb

brandoefening
sportinstuif 4 t/m 8
oudernieuwsbrief

Newsletter 20th of Januari 2017
Dear parents,
Afterschool activities
Program booklets of “Actie in de tent” of Dynamo and Talententent have been handed out.
Please online registration at dynamo-amsterdam.nl/talententent
Also the youth theatre school has a new program :www.ajts.nl (lessons start earlier in the
year)
chess
After Spring Break chess lessons start again. The classes are for all levels, starting from
group 3. The chess lessons are on Monday from 14 to 15 hours and are held in the music
room on the 1st floor. All children know where to find this class room. The first lesson of the
course will be on the 27th of February. The course concerns 13 classes and the fee is € 23 per
child. You can register your child by email: h.joosten49@upcmail.nl
Fees can be paid in cash at the first lesson.
New group
This week a new group was started. Miss Marlou and miss Noor (and for a short while miss
Lisette) have done a nice job decorating. We wish them lots of joy with the new preschoolers.

Marlou de Jonge

Noor Visser

Master Henry’s leave
Next week master Henry will be leaving Kindercampus. Miss Kelly has
been assigned tot the group from the 30th of January. Already this week
she will be meeting the parents and the pupils. We wish her all a good
start in group 5/6
Master Henry will be saying goodbye on Friday the 27th. We thank him for
his contribution.
Kelly Leysner

Be a sport
At Kindercampus we find sportmanship very important and we would like to see this
reflected in our children’s behaviour. Master Sjors gave a workshop on being a sport this
last year and now also the members of the BSO and the TSO will be involved. A brief
explanation follows but don’t hesitate to ask the children. They would love to tell you all
about it
What is being a sport about?





respect
everybody is in
we all do our best to have most fun
being a sport is to allow for others

Is being a sport possible outside the gym?



everyday games are played. Before the game starts we can talk about being a sport.
In the schoolyard we can show sportsmanlike behaviour

Is being a sport all that meets the eye?



When a child ignores negative behaviour he/she is a sport
When a child tags another and says nothing he/she is a sport

How do we encourage being a sport outside the gym?






By adressing the class beforehand about it.
By pointing out sportman like behaviour.
Participating is often more important than winning.
By addressing the issue at home.
By being a shining example

Reminder IKC studiedag
Next week we have a studiedag on Wednesday 25th of Januari. No school and no daycare
that day!
Dates:










23 jan
25 jan
31 jan
1 feb
6 feb
7 feb
9 feb
9 feb
10 feb

start testing period gr 1 t/m 4
IKC studiedag (no school en opvang)
MR
information walk inn new parents
OR
GMR
evacuation test
sportinstuif 4 t/m 8
newsletter for parents

