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OR-vergadering
Dag van de leraar
Start E-waste race
Start driehoekgesprekken
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Nieuwe kinderen
In oktober verwelkomen we
de volgende kinderen op
ons MKC: Liv, Max, Melis,
Felix en Lotte. Half september kwam bovendien ook
Zeynep naar onze school. We wensen ze een hele
fijne tijd bij ons toe!

Kinderboekenweek
Op woensdag 7 oktober start de Kinderboekenweek
met als thema ‘Raar maar Waar’, over wetenschap
en techniek. In de hal zijn al allerlei spulletjes
verzameld voor technieklesjes en het maken van
techniekdozen. Tot maandag 5 oktober kunt u nog
ouder sloten, magneten of andere oude spullen
heeft die we mogen gebruiken inleveren. Op
woensdag 7 oktober organiseren we in de klassen
het jaarlijkse voorleesontbijt. De kinderen krijgen
vrijdag 2 oktober een lootje waarop de naam van
een klasgenootje staat en wat het graag wil eten.
De kinderen mogen
thuis een ontbijtje
maken voor het
klasgenootje en dit
in een mooi
versierde doos op
woensdag 7
oktober mee naar
school nemen. In
de klas peuzelen
we met elkaar de
ontbijtjes op, en luisteren naar voorleesverhalen.
Alle kinderen mogen op deze bijzondere dag in

pyjama naar school komen - naar verluid komen
zelfs juffen en de meester in pyjama naar school!

Driehoeksgesprekken
In de week van 5
oktober starten we met
de driehoekgesprekken.
Dit gesprek wordt
gevoerd tussen kind,
ouders/verzorgers en de
leerkrachten. We
nodigen het kind uit om
te vertellen wat het graag wil leren, wat het leuk en
minder leuk vindt op school, wat goed gaat of wat
nog lastiger is. De ouders/verzorgers vragen we
onder meer hoe hun kind de school ervaart en
welke verwachtingen ze hebben ten aanzien van
hun kind, de leerkracht en de school. Ook de
leerkracht vertelt over hoe het met het kind gaat op
school, en spreekt verwachtingen uit. Samen stellen
we vast waar we de komende tijd aan gaan werken.

Buitenspelen
Ook op regenachtige dagen spelen we graag buiten
met de kinderen. Zo kunnen kinderen hun energie
kwijt, een frisse neus halen en samen spelen: en
dat is belangrijk voor de concentratie en het
welbevinden van de kinderen. Wilt u daarom uw
kind op een
regenachtige dag
regenkleding
meegeven? Zo
voorkomen we dat
de kinderen de
middag in natte
kleding moeten
doorbrengen. Alleen
bij echt slecht weer
blijven we binnen.

Ontruimingsofening
Op vrijdag 18 september hielden we een
ontruimingsoefening. In 3.10 minuten stonden we
allemaal veilig buiten. Belangrijk in het geval van
een ontruimingsalarm is het volgende: in het geval
het alarm klinkt, dient u als ouder/verzorger het
pand onmiddellijk en rustig te verlaten. In geen
geval mag u terug de school in of terug de klas in
om uw kind zelf ophalen in de klas: de leerkracht
neemt alle kinderen mee naar buiten. Dit is de
snelste manier van evacueren.

Geen steppen
meer mee
naar school
Tijdens de
ontruimingsoefening bleek,
dat de vele
steppen in
school de
vluchtroutes
blokkeren. Ook
tijdens het
buitenspelen
zorgt het
groeiend aantal
stepjes voor
soms gevaarlijke
situaties op ons
toch wat kleine schoolplein. Daarom hebben we
besloten dat kinderen hun step niet langer mee de
school in mogen nemen.

het meedoen aan deze race ook nog een prijs
winnen: een geheel verzorgd schoolreisje naar
Science Centre Nemo in Amsterdam. Meer
informatie over deze race vindt u op
http://www.ewasterace.nl/.

Verkeersveiligheid
Een actieve groep ouders is al enige tijd bezig met
de verkeersveiligheid rondom ons MKC. Inmiddels
zijn voor de school drempels aangebracht, en is ook
de tekst ‘Schoolzone’ in de straat gemetseld.
Helaas wordt de stoep nog steeds regelmatig
gebruikt voor het parkeren van auto’s. Dit zorgt voor
een hele onveilige verkeerssituatie voor onze
kinderen en ouders. Daarom willen we graag met
hulp van ouders bordjes of posters maken om
autobestuurders vriendelijk doch dringend te
verzoeken niet op de stoep voor onze school te
parkeren. Als u ons daarbij kunt helpen, kunt u
mailen naar saskiastruijk@mkcdeamstel.nl.

E-waste race
In ons MKC vinden we de zorg voor de omgeving,
en daarmee ook het milieu, erg belangrijk. Daarom
doen we van 5 tot en met 16 oktober mee met de Ewaste race. E-waste staat voor elektronisch afval;
dit zijn alle apparaten met een stekker of batterij die
het niet meer doen of niet meer worden gebruikt. In
Nederland wordt een derde van dit
afval gerecycled, maar twee derde
nog niet. En dat is zonde, want
deze apparaten zitten vol met
waardevolle materialen die nog een
keer gebruikt kunnen worden, en
bovendien slecht zijn voor het
milieu. Tijdens de E-waste race
vragen we alle ouders en kinderen
zo veel mogelijk elektronisch afval
mee naar school te nemen en in de
container in de hal te doen. De
bovenbouwgroep krijgt op 2
oktober een gastles van de
organisatie van de E-waste race. In
de week van 5 oktober geven de
bovenbouwleerlingen lesjes aan de midden- en
onderbouwleerlingen over e-waste. We kunnen met

Voorschool De Amstel
Het thema ´Ik ben…´ hebben we afgesloten met
een mooie tentoonstelling. Op zelf overgetrokken
zelfportretten van de kinderen waren foto´s gen
gemaakte werkjes te zien. Deze hingen door de
hele ruimte van de voorschool.
We spraken erover in de kring.
De kinderen vertelden er iets
over.
Bijvoorbeeld over waar ze
woonden, met wie ze daar
woonden (papa, mama, broer of
zusje) en wie hun familieleden
zijn (opa, oma, oom, tante, neef
of nichtje).
Nu gaan we samen met de
kinderen een nieuw thema
bedenken. In de volgende
nieuwsbrief zullen we vertellen
wat het nieuwe thema wordt.

Jeugdsportfonds
Bij het Jeugdsportfonds
Amsterdam kunnen
leerkrachten voor hun
leerlingen financiële
tegemoetkoming
aanvragen voor
lidmaatschap van een
sportvereniging. Doel van
het sportfonds is dat
kinderen van 4 tot 18 jaar
die om financiële redenen
geen lid kunnen worden van een sportvereniging,
toch kunnen sporten. Wilt u hiervan gebruikmaken?
Laat het de leerkracht van uw kind even weten.

Cinekid
15 oktober gaat groep 5 tot en met groep 8 naar
Cinekid. Daarvoor hebben we de hulp van ouders
nodig om de kinderen te begeleiden. Hierover
ontvangt u binnenkort meer informatie.

Studiedagen
De studiedagen
voor dit schooljaar
kunt u vinden in de
ouderagenda.
Deze is in te zien
via onze website:
www.mkcdeamstel.
nl//agenda. De
eerste twee
studiedagen van
dit schooljaar
hebben we met
schoolteam
besteed aan onze
visie op onderwijs
en onze school en
hoe we de
leerlingen zich met
al hun talenten het
best kunnen laten
ontwikkelen. Onze
visie kunt u
nalezen in de
nieuwe schoolgids
die komende week
online wordt gezet.
Met deze foto van de schilderijen die we maakten
van onze droombeelden geven we u alvast een
voorproefje :-)

Volg ons dagelijks op:
Twitter: @mkcdeamstel
Facebook: https://nlnl.facebook.com/mkcdeamstel
en de app Klasbord

Schoolgids 2015-2016
De nieuwe schoolgids staat vanaf komende week
online. U kunt deze inzien via onze site
www.mkcdeamstel.nl (kopje Informatie).

