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Informatieochtend belangstellende
ouders (9.00-10.00 uur)
28-8
Nieuwjaarsborrel (16.00-17.30 uur)
24-8 t/m 28-8 Sfeerweek
7-9 t/m 8-9
Schoolreis bovenbouwgroep
14-9 en 15-9 Studiedag schoolteam,
schoolkinderen zijn vrij. De opvang is
geopend.
September
Oogstfeestje

Personeel
Roy stelt zich voor
Ik ben Roy Bonhof en ik
werk sinds dit schooljaar op
De Amstel als leerkracht in
de bovenbouw samen met
juf Ilse. Op maandag,
dinsdag en woensdag sta ik
voor de groep. Op
donderdag bied ik extra hulp
en begeleiding aan kinderen
in verschillende klassen. Spannend allemaal, en ik
heb er enorm veel zin in!
Ik ben 31 jaar oud en heb hiervoor bijna negen jaar
op een basisschool in Leiden gewerkt in
verschillende bovenbouwgroepen. Sinds de
zomervakantie woon ik samen met mijn vriendin in
Amsterdam en daar hoort ook een leuke nieuwe
basisschool bij, dacht ik! Ik vind de sfeer, humor en
vertrouwen in elkaar belangrijk in de klas, zodat we
goed kunnen werken. Daarbij houd ik van creatieve
projecten. Volgens mij gaat dat hier helemaal goed
komen!
Een lijstje met woorden die mij beschrijven om
alvast een indruk van mij te krijgen: positief, eerlijk,
enthousiast, creatief, droge humor, cultuur snuiven,
schrijven (korte en lange verhalen), muziek
luisteren, vinyl (LP's) verzamelen tot waanzin van
mijn vriendin, met vrienden afspreken, wegduiken in
een boek, concerten bezoeken, leuke reisjes
maken, sporten (voetbal, hardlopen, sportschool),
lekker eten en koken en vooral veel plezier maken.
Ik wens iedereen een leuk en leerzaam nieuw
schooljaar toe en hoop op een goede en fijne
samenwerking met jullie allemaal!

Cordula stelt zich voor
Ik ben Cordula
Rooijendijk, de
nieuwe directeur van
Montessorischool De
Amstel. Van
oorsprong ben ik
stadsgeograaf, ben
gepromoveerd aan
de Universiteit van Amsterdam, gaf les aan
buitenlandse studenten en ontdekte hoe leuk en
belangrijk het lesgeven aan kinderen was toen ik
me als vrijwilliger bij Technika 10 had aangemeld,
een stichting die technieklessen geeft aan meisjes
op basisscholen. Ik ben toen, in 2007, alsnog de
PABO gaan doen. Na twee jaar had ik mijn
lesbevoegdheid en montessoridiploma op zak, en
startte ik als leerkracht in een bovenbouwgroep op
Montessorischool Steigereiland. Twee jaar geleden
werd ik daar adjunct directeur, alsook van het toen
net opgerichte Montessori Kind Centrum
Zeeburgereiland. Inmiddels was ik al met de
masteropleiding Integraal Leiderschap voor
schoolleiders gestart, die ik afgelopen schooljaar
heb afgerond.
Daarnaast schrijf ik boeken, literaire non-fictie, over
computerbouwers, dijkenbouwers, schoolmeesters
en handelaren, bij uitgeverij Atlas Contact, en geef
ook regelmatig lezingen over mijn boeken door het
hele land. Ik ben 41 en woon met mijn man Rémi in
Burgerveen – op een mooie fietsafstand van school

En nu ben ik de kersverse directeur van
Montessorischool De Amstel, een baan waar ik nu
al ontzettend van geniet. Want wat is het leuk om
alle kinderen ‘s morgens bij de deur te kunnen
begroeten met een hand, ze te zien leren, wat is het
leuk om zulke fijne en professionele leerkrachten
aan het werk te zien, en ouders te spreken over de
ontwikkeling van hun kind! Ik hoop u allemaal te
ontmoeten tijdens de nieuwjaarsborrel volgende
week, en anders spoedig op een ander moment mijn deur staat altijd open.

Nieuwjaarsborrel
Op vrijdag 28 augustus is de jaarlijkse borrel om het
nieuwe schooljaar in te luiden. Deze borrel start om
16.00 uur met een korte kennismaking in de klas
van uw kind(eren), waarna we samen het glas
heffen in de aula op de begane grond. We vinden
het gezellig als de kinderen ook komen. Het is fijn
als de kinderen bij hun ouders blijven, en als de
ouders het toezicht houden op hun kinderen. De
borrel duurt tot 17.30 uur. Voor het organiseren van
de borrel zijn nog ouders nodig. Kunt u helpen?
Aanmelden kan bij Raïssa van de OR,
raissaverdult@s4all.nl.

Sfeerweek
Van 24 tot en met 28 augustus staat de week in het
teken van sfeer. In de groepen besteden we extra
aandacht aan het samenwerken en samen spelen,
rekening houden met elkaar, elkaar helpen en een
fijne sfeer in de groepen en op school.

Montessoriopleiding
Deze week zijn de pedagogisch medewerkers van
Dynamo en SKW en een aantal leerkrachten met de
montessoriopleiding gestart. Arda, Bouchra,
Cigdem, Fatima, Helen, Ilse, Pily, Roy, Saïda,
Saona, Suzan, Tessa en Vanessa zullen een jaar
lang deze opleiding volgen. De overige leerkrachten
hebben al een montessoridiploma. Zo kunnen we
het montessoriprofiel van Montessori Kind Centrum
nog verder versterken en samen verder bouwen
aan doorgaande leerlijnen van 0 tot 12 jaar.

manier kennis maken met muziek binnen hun eigen
omgeving van het kinderdagverblijf. Het zal vast een
spetterend optreden worden!

Villa de Amstel
Op Villa de Amstel zijn we een nieuwe, tweede,
BSO-groep gestart. De groepen hebben nu namen
gekregen: de eerste groep heet de Eekhoorntjes en
de tweede de Uilen. Met de tweede groep hebben
we ook wat oudere kinderen kunnen verwelkomen,
wat wij erg leuk vinden! We hebben sinds kort ook
een voetbaltafel, waardoor het nog leuker is op de
BSO. Binnenkort gaan de ‘Villa specials’ ook weer
starten. Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken bij
ons!

Wijzigingen persoonlijke gegevens
Als uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw
telefoonnummer of e-mailadres, wilt u dit dan z.s.m.
in het ouderportaal wijzigen? Zo kunnen we u goed
bereiken, bijvoorbeeld als uw kind ziek is. Nieuwe
ouders hebben als het goed is deze week hun
accountgegevens ontvangen. Van een aantal
nieuwe ouders hebben we de e-mailadressen nog
niet, waardoor de accountgegevens niet verstuurd
konden worden. Zou u, als u als nieuwe ouder geen
accountgegevens heeft ontvangen, uw emailadres
willen mailen naar
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl? Dan sturen we
u deze gegevens alsnog. Via het ouderportaal kunt
u als ouder de ontwikkeling van uw kind volgen.
Toetsgegevens, ouderverslagen en verslagen van
oudergesprekken worden in dit portaal geplaatst.

Actief op school? In de OR natuurlijk!

Voorschool De Amstel
Afgelopen maandag is ook de voorschool weer van
start gegaan. Wij hebben er zin in! Ons eerste
thema voor dit schooljaar is: ‘Ik ben….’ De kinderen
leren daarbij om goed naar zichzelf te kijken. Ze
ontdekken hoe groot ze zijn, vertellen over
eventuele broertjes of zusjes en ze leren over hun
eigen emoties. Zo leren de kinderen meer over
zichzelf en wie ze zijn.

Kinderdagverblijf De Amstel
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn we op
het kinderdagverblijf met een nieuw thema
begonnen: het circus. En bij het circus hoort
natuurlijk ook muziek. Daarom komt er op
donderdag 27 augustus op het kinderdagverblijf een
muzikant van MEMO. Zij zal een muziekles
verzorgen voor de dreumesen en peuters op de
groep. MEMO laat jonge kinderen op een speelse

Sinds de start van MKC de Amstel heeft een aantal
enthousiaste ouders zich verenigd in de Ouderraad
(OR) voor de basisschool. De OR organiseert
allerlei activiteiten die bijdragen aan een fijn en
goed schoolklimaat, omdat kinderen, ouders en
leerkrachten elkaar tijdens deze activiteiten kunnen
ontmoeten. Zoals op de kennismakingsborrel bij de
start van het schooljaar, tijdens het Sinterklaasfeest,
het midwinterfeest en het zomerfeest.
De OR overlegt ongeveer acht keer per jaar. Tijdens
deze vergaderingen bereiden we activiteiten voor en
evalueren deze, verdelen we taken voor activiteiten
en bespreken we de begroting. De OR telt op dit
moment tien leden, waaronder juf Saïda. Met de
groei van de school zijn we hard op zoek naar
nieuwe OR-leden en naar ouders die ons kunnen
helpen bij activiteiten die door de OR worden
georganiseerd. Zo kunnen we samen verder
bouwen aan een goed, fijn en inspirerend
schoolklimaat!
Enthousiast? Neem contact op met één van de
leden van de OR:
Philomeen Ackermans (voorzitter),
philomeen@hotmail.com

Jaap Wieland (penningmeester),
jaapwieland@outlook.com
Elvira Aart (secretaris),
vandenbergvaneeten@hotmail.nl
Saïda el Allaoui (namens het schoolteam),
saidaelallaoui@mkcdeamstel.nl
Andrea van As, avanas@nicolaas.nl
Caroline Verweij, caroline.verweij@gmail.com
Jessica Peters, jm_peters@hotmail.com
Raïssa Verdult, raissaverdult@s4all.nl
Regina Relyveld, rrelyveld@hotmail.com
Sylvia Roozen, sylviaroozen@hotmail.com
De Ouderraad: een bundeling van actieve ouders!

Bovenbouwschoolreis
Op 7 en 8 september gaan de bovenbouwleerlingen
met juf Ilse en meester Roy op schoolreis. Op de
fiets, naar een boerderij, waar ze schapen leren
hoeden, dieren moeten voeden, samen leren
werken, overnachten in zelf opgezette tenten en zo
elkaar heel goed leren kennen - belangrijk zo aan
het begin van een nieuw schooljaar! De ouders van
de bovenbouwgroep hebben hierover inmiddels een
uitgebreide mail ontvangen.

Klasbord
De leerkrachten plaatsen regelmatig foto’s in de app
‘Klasbord’ over het reilen en zeilen in de groep.
Kinderen die een rekenwerkje maken, een
presentatie voorbereiden, gymmen in de grote
gymzaal, samen heel hoog durven klimmen in het
klimrek, de salamanders eten geven: het is allemaal
op Klasbord te zien. Als ouder kunt u de klas van
uw kind(eren) volgen. Mocht u nog geen
inloggegevens van de klas van uw kind hebben, dan
kunt u deze opvragen bij de leerkracht van uw kind.

Oogstfeestje
De appel- en perenboompjes die het afgelopen
schooljaar zijn geplant op het kleuterplein doen het
uitstekend. Zelfs in dit allereerste jaar hangen er al
een paar peertjes en heel veel appeltjes aan de
bomen. Zodra de vruchten rijp zijn om te plukken,
willen we in het MKC met alle kinderen een
oogstfeestje vieren. Wanneer dat zal zijn weten we
nog niet precies: dat hangt af van wanneer de
vruchten rijp zijn! We zullen u daarover t.z.t. nog
informeren.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u begin
september

