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Belangrijke data
De school gaat vanaf vandaag dagelijks om
14.15 uur uit.
4-12 Sinterklaasfeest. Leerlingen zijn om 12.00
uur vrij.
16-12 Midwinterfeest (17.00-18.30 uur)
18-12 Studiedag school, leerlingen zijn vrij. Opvang
is geopend.
14-1 9.00 uur: informatieochtend belangstellende
ouders. 10.30 uur: Information morning in
English.
15-1 Open podium.

www.mkcdeamstel.nl
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Nieuwe kinderen
In december verwelkomen we op de opvang Teun,
Jasmijn, Hugo, Louis, Sean, Michelle, Evi en Lana.
De decemberkinderen van school starten in januari:
na de drukke decemberperiode en in de nieuwe klas
van Laura. We wensen de kinderen een fijne tijd!

Tussentijd
Vanaf dinsdag 1 december helpen
pleinwachtouders onze school tijdens de lunch en
het buitenspelen. Zo kunnen we ons continurooster
op vijf gelijke dagen handhaven, waarmee we de
continuïteit van de schooldag, de rust en de
aangename sfeer in de school, en daarmee ook de
leerprestaties van kinderen, bevorderen.
Leerkrachten kunnen met deze oplossing een half
uur pauzeren, zoals de CAO voorschrijft. Daarbij
biedt het een prachtige mogelijkheid om de
ouderbetrokkenheid nog verder te vergroten. Een
oplossing waar we trots op zijn!
Vanaf 1 december zijn de kinderen dagelijks om
14.15 uur uit. De naschoolse opvang van SKW en
Kinderhonk zijn hiervan op de hoogte. Alle
pleinwachtouders beschikken over een VOG.

Buitenspeelgoed, onderbroeken, pannen,
bloembollen en verkleedkleren gevraagd!
Voor de nieuwe Tussentijd hebben we nog flink wat
binnen- en buitenspeelmateriaal nodig. Heeft u in de
schuur nog een springtouw, bal of hoelahoep liggen
die niemand meer gebruikt? Of in de kast een spel,
stripboeken of ander binnenspeelgoed waar
iedereen op is uitgekeken? In de hal staat vanaf
maandag een krat waarin u dit speelmateriaal kunt
doneren aan de school.
Heeft u nog onderbroekjes en broeken waar
uw kind uit is gegroeid? Soms hebben de jongere
leerlingen een ‘ongelukje’, en dan is het fijn als we
ze droge onderkleding aan kunnen doen. Vanaf
maandag staat er een
krat in de hal waarin u
deze kleding kunt
deponeren.
We koken graag
met de kinderen.
Hoeveel milliliter water
er in een pan soep gaat;
hoeveel gram een kilo is
en hoe je ‘tomaat’
schrijft: het zijn allemaal leerzame lessen tijdens het
koken. Alleen: we hebben nog niet zo veel pannen...
Heeft u thuis misschien nog een pan over die u niet
meer gebruikt, en die we mogen hebben? In de hal
staat vanaf maandag een krat waarin u uw
overtollige pannen kunt stoppen.
Door inzet van enkele ouders zijn er naast
ons schoolplein grote plantenbakken geplaatst, die
we samen met buurtbewoners mogen gebruiken.
Het is nu de tijd van het jaar waarin we bloembollen
kunnen poten. Heeft u bloembollen over? U kunt
deze doneren in de bloembollenmand die we vanaf
maandag in de hal zullen plaatsen.
En mocht u thuis nou ook nog
verkleedkleren hebben die uw kind niet meer
passen, dan houden we ons ook van harte
aanbevolen. Voor toneellessen, optredens en
tijdens thema’s kunnen we dergelijke kleren goed
gebruiken. Ook hiervoor staat vanaf maandag een
krat in de hal.

Sinterklaas
Op 4 december vieren we Sinterklaas op ons MKC.
De school opent om 8.15 uur. De groepen lopen om
8.35 uur met hun leerkrachten en pedagogisch
medewerkers naar het grasveldje aan de Amstel.
We verzoeken ouders om met hun kinderen bij de
groep van hun eigen kind te blijven: zo houden we
het overzicht. Na de aankomst wandelen we met
sinterklaas en de pieten naar school. Eenmaal bij
school aangekomen, gaan de kinderen met hun
leerkrachten en leidsters zonder ouders naar hun
groep, waar we de viering voortzetten. De school
gaat om 12.00 uur uit, alle schoolkinderen zijn ‘s
middags vrij.

Midwinterfeest
Boeken!
De Bruna-actie waarmee ouders de bonnetjes van
aangeschafte boeken tijdens de kinderboekenweek,
inleverden, heeft maar liefst vijf prachtige nieuwe
kinderboeken opgeleverd. Ook kregen we van twee
ouders een paar tassen vol kinderboeken. Heel erg
bedankt! Daarnaast heeft de school van de PORaad, als dank voor deelname aan een gesprek
over de toekomst van het onderwijs, boekenbonnen
gekregen ter waarde van 150 euro, waarmee we de
bibliotheek nog verder kunnen uitbreiden.
Twee leerlingen vonden deze prachtige aanwinst
van boeken een mooie aanleiding om de
boekenkasten eens goed op te ruimen (en oefenden
na gedane arbeid nog even een hoofdstand op de
bank bij het bibliotheekje, zie bovenstaande foto).

Op woensdag 16 december opent het MKC om
17.00 uur de deuren voor het midwinterfeest voor
alle kinderen vanaf 2,5 jaar. De kinderen nemen
daarvoor een gerechtje van thuis mee. Binnenkort
maken we daarvoor intekenlijsten.
Terwijl de kinderen met hun leerkrachten en
pedagogisch medewerksters genieten van het diner,
kunnen de ouders een drankje drinken in onze aula.
Daarvoor hebben we nog wat ouderhulp nodig. Wie
zou willen zorgen voor een borrelhapje? Wie zou
kunnen helpen met het klaarzetten van de drankjes,
de bardienst, het opruimen of voor muziek kunnen
zorgen? Inschrijven hiervoor kan op de
intekenlijsten die binnenkort bij elk lokaal, bij de
voorschool, het kinderdagverblijf en de BSO komen
te hangen. Opgeven kan ook bij de klassenouders
of rechtstreeks bij iemand van de ouderraad. Graag
opgeven voor vrijdag 11 december. Samen maken
we er een sfeervol en spetterend feest van!

Vrijwillige ouderbijdrage
Slechts een deel van de ouders heeft de vrijwillige
ouderbijdrage voor school betaald. Van de bijdrage
worden de schoencadeautjes, pepernoten, de
kerstboom en de schoolreisjes betaald. De hoogte
van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor
schooljaar 2015-2016 € 85 per bovenbouwleerling
en € 50 per onder- en middenbouwleerling. U kunt
uw bijdrage storten op rekeningnummer NL25 TRIO
0198 1457 56 t.n.v. Ouderraad Montessorischool de
Amstel. Wilt u bij de betaling de voor- en
achternaam van uw kind(eren) vermelden?

Verlof aanvragen
Mocht u verlof willen vragen voor uw kind(eren)
vanwege een bijzondere omstandigheid zoals een
religieuze feestdag, een jubileum of begrafenis, dan
dient u uiterlijk twee weken van te voren een
verlofaanvraag in te dienen met, indien mogelijk,
een bewijs van deze omstandigheid. Via een mail
naar cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl kunt u
deze verlofbrief aanvragen. Zij overlegt met de
leerplicht of voor deze verlofaanvraag verlof mag
worden verleend.

Voorschool De Amstel
Het thema: ‘Ik ontdek’ hebben we afgesloten met
een pompoenensoep. De kinderen hebben samen
met twee ouders deze soep gemaakt. Ze hebben
geholpen met de pompoen snijden, de ui pellen,
tomaatjes wassen en nog veel meer. Het
eindresultaat was heerlijk.
Ons nieuw thema is: ‘We gaan naar het
restaurant’. Want we zijn nieuwsgierig naar wat een
ober doet en hoe je de tafel dekt.

De kinderen ontdekken wat er allemaal te
doen is in een restaurant
door verschillende
spelactiviteiten. De
decembermaand komt er
aan met alle
gezelligheid. Daarom
hebben we als
subthema’s Sinterklaas,
Kerst en Oud & Nieuw.
Deze thema’s zullen
door verschillende
activiteiten verweven
worden met het
hoofdthema.

Kinderopvang De Amstel
Op vrijdag 18 december heeft de school een
studiedag en zijn de leerlingen vrij. De opvang is
geopend. Tijdens de kerstvakantie is de opvang
geopend, behalve tussen 25 december en met 2
januari. Als uw kind in de kerstvakantie niet naar de
opvang komt, is het fijn als u dit doorgeeft via het
ouderportaal. Na de kerstvakantie starten we met
de oudergesprekken: op 11 en 12 januari vanaf
19.00 uur. Er komen nog intekenlijsten bij de
groepen te hangen.
Tot slot een verzoek: wilt u het ons laten weten als
uw kind door iemand anders dan uzelf wordt
opgehaald? Wij mogen de kinderen niet aan iemand
anders meegeven als u dat niet heeft doorgegeven
aan ons.

BHV
Het schoolteam is op de studiedag vorige week
BHV geschoold: we weten nu allemaal hoe we
brandjes moeten blussen, wonden kunnen
verzorgen en moeten reanimeren.

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

Op tijd
Om 8.30 uur begint onze schooldag. We verzoeken
u om de school
om 8.30 uur te
verlaten. Mocht u
te laat zijn, wilt u
dan uw kind snel
naar de klas
brengen en zelf
direct daarna
vertrekken? Het
is ook belangrijk
dat de kinderen
weer op tijd
worden
opgehaald, zowel
van school als
van de voorschool en de naschoolse opvang. We
hebben onze tijd hard nodig om de volgende dag
weer goed voor te kunnen bereiden.

