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Belangrijke data
4-4

Kennismakingslessen dans groep 3-8
(ook op 11 en 19 april)
12-4
Open podium (13.00-14.00 uur)
13-4
Dag van de Voorschool
15-4
Clinic freerunning bovenbouwgroep
18-4 t/m 21-4 Eindcitotoets groep 8
22-4
Koningsspelen
23-4 t/m 8-5 Meivakantie, school gesloten, opvang
geopend
27-4
Koningsdag, gehele MKC gesloten.
13-5
Schoolreisje onder-, tussen- en
middenbouw
16-5
Tweede Pinksterdag: MKC gesloten
23-5
MR-vergadering (20.00 uur)
26-5
Informatieochtend (9.00 uur);
Information morning in English (10.30
AM)
26-5 & 27-5 Schoolfotograaf
Nieuwe kinderen
In april verwelkomen we op school David, Esther,
Fitz, Mere en Naira. Op de (naschoolse)
kinderopvang verwelkomen we Nora, Roan,
Florence, Quinn, Fitz en Ruby, en op de voorschool
Anjo, Caromae, Djamo, Jules, Moos en Zoey.
We wensen ze veel plezier toe op ons MKC!
Even
voorstellen:
Hussein
Hussein, 32
jaar, landbouwingenieur, is
een jaar
geleden vanuit
Syrië naar
Nederland
gevlucht. Hij
heeft inmiddels
een huis in de
buurt en gaat
drie keer in de
week naar
Nederlandse
les. De moeder
van een van
onze leerlingen
leerde hem
kennen via

Vluchtelingenwerk. Hussein wil graag goed
Nederlands leren, en vooral veel oefenen - vaker
dan drie keer in de week. Onze school heeft
allerhande klusjes waar we hulp bij kunnen
gebruiken, en wil graag een bijdrage leveren aan
het verwerven van een plek in de samenleving. En
zo werd het idee geboren: Hussein komt klusjes
doen en kan onderwijl zijn Nederlands bij ons
oefenen. De VOG (verklaring omtrent gedrag) van
Hussein is inmiddels binnen en vanaf deze week
komt hij om te beginnen twee ochtenden in de week
bij ons als vrijwilliger werken, op maandag en
woensdag. Hij zal ons onder andere gaan helpen
tijdens de lunch en het buitenspelen en bij het
verzorgen van de plantenbakken met de kinderen.
Ik ben pauzemeester
Sinds december ben ik, Ben Leijten, pleinwacht.
‘Pleinwacht’ is eigenlijk niet het goede woord. Ik
meld me om 11.30 in de middenbouwklas van juf
Saskia om de kinderen hun meegebrachte
boterhammen te laten eten, begeleid de klas naar
het schoolplein; wandel een half uur over het plein
om te kijken of alles goed gaat en laat van 12.15 tot
12.30 groep 2/3 van juf Soile hun boterhammetjes
oppeuzelen. Het is dus wat uitgebreider dan alleen
‘pleinwacht’ en het woord ‘wacht’ suggereert dat je
van de bewaking bent en dat is toch echt niet zo. De
kinderen spreken je allemaal aan met ‘meester’, dus
je bent eigenlijk ‘pauzemeester’ of ‘pauzejuf’.
Is het leuk om pauzemeester te zijn?
Ik vind het erg leuk. Je kunt een kijkje nemen in een
paar schoolklassen van de school waar je kind op
zit. Je ziet na een paar keer wat er in zo’n klas
omgaat. Wie speelt met wie; wie heeft er een zetje
nodig en wie moet er juist een beetje worden
afgeremd. Je plakt een figuurlijke pleister, ruimt een
omgevallen beker op en helpt een kind met een
onwillige ritssluiting. Omdat je geen idee hebt, hoe
het allemaal werkt, benoem je iedere keer een van
de kinderen tot je assistent en alles loopt op
rolletjes. Ik lees zelfgeschreven verhaaltjes voor
over circus Maximus en de olifant
Ahacavanavasava. Die olifant heet zo, omdat zijn
vader Aha heette, zijn moeder Cava, zijn oma Nava

en zijn opa natuurlijk Sava. Ik schreef de verhaaltjes
ooit voor mijn zoon Max. Op deze manier raken ze
snel ‘op’, waardoor ik gedwongen wordt er wekelijks
een bij te schrijven. En da’s een prettige bijvangst.
Dus ik zou zeggen: ervaar zelf hoe het er op school
aan toegaat en meld je bij Cordula aan als pauzejuf
of -meester!
Pleinwachtouders gezocht
Enthousiast geworden van het stukje van
pauzevader Ben? We zoeken nog een aantal
ouders die ons kunnen helpen bij het lunchen en
buitenspelen met de kinderen. Helpen kan
eenmalig, incidenteel, wekelijks of tweewekelijks:
alle hulp is welkom. Aanmelden kan bij Cordula:
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.
Tuinouders gevraagd
Het is lente! Maria Montessori schreef het al: het is
belangrijk dat kinderen leren zorgen voor hun
omgeving, zodat ze er bewuster en zorgvuldiger
mee omgaan.

Bovendien zien ze alvast hoe het werken aan de
eindtoets eruit ziet, wat eventuele spanning
daarover kan wegnemen.
Half mei verwachten we de uitslag van deze toets.
De ouders worden door ons geïnformeerd zodra de
uitslag bekend is.
Freerunning clinic bovenbouwgroep
Op vrijdag 15 april heeft de bovenbouwgroep een
clinic freerunning van 13.00 tot 14.00 uur in de
sporthal aan de Wibautstraat. Voor de begeleiding
hebben we een aantal ouders nodig. Aanmelden
kan bij Ilse, ilsewitteveen@mkcdeamstel.nl. We
reizen met het OV. Wilt u uw kind een opgeladen
OV-chipkaart meegeven op deze dag? De kinderen
kunnen om 14.00 uur worden opgehaald bij de
Wibauthal. Indien u uw kind niet kunt ophalen, reist
uw kind met ons mee terug naar school, waar u uw
kind kunt ophalen. Als uw kind na afloop vanaf de
Wibauthal alleen naar huis mag, willen we graag dat
u dat vooraf via mail of een briefje aan Ilse
doorgeeft.
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april, de vrijdag voor de meivakantie,
houden we Koningsspelen. Overal in de school
kunnen kinderen spelletjes spelen of een
sportactiviteit doen, en daarvoor hebben we veel
ouders nodig. Kunt u helpen? Aanmelden kan bij
Ilse Witteveen, ilsewitteveen@mkcdeamstel.nl.

Daarbij willen we kinderen graag leren dat
tomaatjes, bonen en kruiden niet in fabrieken
worden gemaakt maar dat ze uit een piepklein
zaadje in een klont zwarte aarde groeien. We
zoeken daarom een paar ouders die met kleine
groepjes kinderen de kweekbakken op en aan het
schoolplein wekelijks willen verzorgen. Wie kan ons
helpen? Aanmelden kan bij
laurabremmers@mkcdeamstel.nl
Eindtoets groep 8
Dit jaar gaan vijf leerlingen van groep 8 naar het
voortgezet onderwijs. In de week van 18 april
maken zij de Cito eindtoets, een verplichte toets
voor alle leerlingen in Amsterdam. We kiezen er
bewust voor om de kinderen deze toets in de eigen
klas te laten maken, in de eigen, vertrouwde
omgeving en bij hun eigen juf en meester, die zo
goed weten hoe het gaat met een kind, en even een
bemoedigend knikje kunnen geven als dat nodig is.
Ook voor de kinderen in groep 6 en 7 is dat heel
leerzaam: ze moeten op deze dagen extra rekening
houden met elkaar en muisstil werken in de klas.

Schoolreisje
Op vrijdag 13 mei gaan de onder-, tussen- en
middenbouw op schoolreis naar Castricum. De
kinderen leren van alles over de natuur: over de
plantjes, dieren en de duinen. Ze doen
dierenspelletjes in het speelbos en gaan op het
strand ‘korren’ – samen vissen met een sleepnet.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren over de
natuur en duurzaamheid, en daar past dit
schoolreisje prachtig bij. Meer informatie over de
reis volgt binnenkort.

Innovatieproject: update
Zoals wij in de vorige nieuwsbrief schreven zijn we
bezig met het ontwikkelen van een ‘blended
kindportfolio’: een portfolio dat zowel digitale
werkjes als werkjes op papier omvat. Medio maart
ontvingen we het bericht dat Sacha in schooljaar
2016-2017 via het Leraren Ontwikkel Fonds
(https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.n
l) subsidie heeft verkregen om samen met het team,
kinderen en ouders dit concept verder uit te werken
en te implementeren. Uit de ouderenquête die we
eind vorig kalender jaar hielden, bleek dat een deel
van de ouders graag vaker dan nu het geval is de
voortgang van hun kind(eren) zou willen volgen.
Ook voor kinderen is het goed kunnen volgen van
de eigen ontwikkeling belangrijk, omdat het kind
daarmee beter kan formuleren wat het zou willen
leren en ook meer verantwoordelijkheid voelt over
het eigen leerproces. Tot slot hebben de
leerkrachten nu te maken met verschillende
registratiesystemen (zowel analoog als digitaal) om
de kinderen te volgen, en hebben zij behoefte aan
een bundeling van deze informatie om e.e.a.
inzichtelijker en sneller in te kunnen zien. Ook dat
willen we met de ontwikkeling van het blended
portfolio bereiken.
De komende periode tot de zomer zal de nadruk
liggen op het inventariseren van wensen en eisen
van kinderen, ouders en leerkrachten en het zoeken
naar partners voor het ontwikkelen van het digitale
gedeelte van het portfolio. In schooljaar 2016-2017
ontwikkelen we het portfolio en starten we met de
implementatie ervan in de dagelijkse schoolpraktijk.
Muziek
Elke twee weken komt
Luc van de
Muziekschool
Amsterdam de
leerlingen van school
muziekles geven. Vindt
u het leuk om thuis ook
wat meer aan muziek te doen, en mee te zingen of
spelen met uw kind? Alle liedjes zijn te vinden op de
site: http://www.muziekzo.nl/zingzo.php
Nieuws van SKW
Villa specials
Op de BSO zijn de nieuwe
villa specials weer
begonnen. Het
programma is te vinden in
de gang bij de BSO en op
de website van
kinderopvang SKW.
Veiligheid
Vanwege de
brandveiligheid mogen
kinderwagens niet langer

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

in de gang van het kinderdagverblijf worden
neergezet. Wilt u voortaan de kinderwagen mee
naar huis nemen als u uw kind gebracht heeft?
De Welnastraat is onlangs weer geopend voor
verkeer. Sindsdien staan er regelmatig auto’s
dubbel geparkeerd voor het kinderdagverblijf. Dit
kan gevaarlijke situaties opleveren voor kinderen en
ouders. Wilt u uw auto parkeren in de daarvoor
bedoelde parkeervakken?
Voorschool
Wij maken kunst
De kinderen zijn bezig met het thema ‘Wij maken
kunst’. Ze zijn al echte kunstenaars! In het kader
van dit thema, komt kunstenaar Anna Heinrichs de
workshop ‘Matisse en de lente’ geven. Tijdens de
workshop
luisteren
de
kinderen
naar
muziek en
verhalen,
schilderen
en kijken
naar
foto’s.
Doel van
de
workshop is dat kinderen kunst voelen, horen,
creëren en er plezier aan beleven. Tijdens het open
podium laten de kinderen werk zien.
Dag van de voorschool
Op woensdag 13 april,
tijdens de ‘week van het
jonge kind’ houdt voorschool
de Amstel een open ochtend
van 10.00 tot 12.00 uur. De
gemeente Amsterdam
stimuleert peuters van 2 tot
4 jaar naar voorscholen te
gaan zodat ze goed
voorbereid worden op de
basisschool.
Belangstellende ouders
kunnen tijdens deze ochtend
met hun kind een kijkje bij
ons nemen.

