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Sinterklaas, kinderen uiterlijk
om 8.15 uur op school.
Leerlingen om 12.15 uur vrij,
opvang is geopend
Inzamelen voedselbank
Open podium
Winterfeest
Gehele MKC gesloten
(kerstvakantie)
School gesloten
(kerstvakantie), opvang
geopend

Nieuwe kinderen
In december verwelkomen we Dex en Giosue. We
wensen ze een hele fijne tijd op ons MKC!
Nieuwe onderbouwgroep!
Montessorischool de Amstel groeit als kool. In
januari starten we weer een nieuwe kleuterklas. We
hebben een fantastische nieuwe collega gevonden:
na de kerstvakantie zal Pascal van Zijl ons team
komen versterken. In de volgende nieuwsbrief stelt
hij zich voor.
Verhuizing
groepen,
ouderhulp
Vanwege de
groei van
onze school
verhuist een
aantal
groepen
voor de
kerstvakantie naar een andere plaats in het
gebouw. De taalklassen gaan naar de tweede
verdieping. De groep van Pascal en de groep van
Laura & Neeltje verhuizen naar de twee lokalen
waar nu de taalklassen zitten. Daarnaast worden
alle vloeren in de kerstvakantie in de was gezet. Al
het meubilair in de klassen moet daarvoor naar een
zijde van het lokaal worden getild. Daarvoor hebben
we hulp van ouders nodig. Kunt u ons helpen op
vrijdag 23 december? Aanmelden kan bij de
leerkracht van uw kind of via een mailtje naar
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.

Even
voorstellen
Mijn naam is
Arjen Horst en
ik ben 25 jaar.
Ondertussen
ben ik alweer 4
jaar werkzaam
als
vakleerkracht
bewegingsonderwijs
(gymleraar). Op
de dinsdag werk ik sinds de herfstvakantie op MKC
de Amstel en geef les aan de twee taalklassen en
aan de andere kinderen van groep 3 tot en met
groep 8. Op de andere dagen werk ik op SBO Het
Spectrum en de 5e Montessorischool
Watergraafsmeer. Op de dinsdag ga ik na schooltijd
vanaf volgende week ook MRT (Motorische
Remedial Teaching) geven aan kinderen van
montessorischool De Amstel. Het werk op de MKC
de Amstel vind ik erg leuk!
Sinterklaas
Op maandag 5 december gaat de school al om 8.05
uur open. De kinderen moeten uiterlijk om 8.15 uur
op school en op het kinderdagverblijf zijn. Om 8.15
uur lopen de leerlingen van school naar de Amstel.
Op de grasvelden worden verschillende vakken
gemaakt: elke klas heeft een eigen vak. We
verzoeken alle ouders om met hun kind in het vak
bij hun kind te blijven, en toezicht te houden op het
eigen kind. Als u als ouder niet bij de intocht kunt
zijn, wilt u dit dan nog even doorgeven aan de
leerkracht? Mocht u onverhoopt te laat zijn, dan
vragen we u zelf naar de Amstel te lopen.
Open podium
Drie keer per jaar organiseren we een open podium.
De klassen doen dan elk een gezamenlijke act. Het
eerstvolgende open podium is op woensdag 14
december in twee shifts. We vinden het belangrijk
dat ouders bij deze bijzondere optredens aanwezig
kunnen zijn, maar door de sterke groei van onze

school passen we niet meer samen in de aula. De
kinderen treden daarom op in de volgende twee
shifts:
10:45 - 11:30 Taalklas kleuters (Pepita), 1/2A
(Laura/Neeltje), 3/4/5A (Saskia/Pim)
en de bovenbouwgroep
13:00 - 13:45 Taalklas 6-12 (Ruth/Marije), 1/2B
(Roos/Mieke), 1/2C (Tessa), 3/4/5B
(Soile) en 3/4C (Roy)

helpen? Aanmelden kan bij
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.
Warme jassen en schoenen voor volwassenen
Moeders van de taalklassen hebben aangegeven
behoefte te hebben aan warme winterjassen en
schoenen voor zichzelf. Heeft u kleding over?
Inleveren kan bij Cordula of bij de taalklassen zelf.

We vragen ouders gedurende de hele voorstelling
te blijven zitten, zodat de optredende kinderen zich
goed kunnen concentreren op hun act. Het is fijn als
u na de voorstelling direct naar buiten loopt, zodat
de kinderen rustig en gemakkelijk naar hun klas
kunnen gaan met hun leerkracht.
MRT (Motorische Remedial Teaching)
Arjen Horst is behalve gymleerkracht ook
gespecialiseerd in motorische remedial teaching
(MRT). MRT is er voor kinderen die op motorisch
en/of sociaal-emotioneel gebied nog wat vaardiger
zouden kunnen worden, zodat ze goed kunnen
meedoen met de gymlessen. MRT richt zich op het
oefenen van evenwicht, coördinatie, kracht en handoog coördinatie, en op het krijgen van meer
zelfvertrouwen bij het bewegen. Ouders van
leerlingen waarvan wij denken dat ze baat kunnen
hebben bij MRT, hebben hiervoor deze week een
uitnodiging gehad. De MRT-lessen zijn elke dinsdag
van 14.15 tot 15.00 uur in de gymzaal van onze
school.
Update taalklassen
Samen leren
Een aantal kinderen uit de groep van Ruth en Marije
spreekt al zo goed Nederlands, dat ze meedoen
met de lessen Nieuwsbegrip in de klas van juf
Saskia. De kinderen van Roy lezen elke week met
de leerlingen van de taalklas, en regelmatig komen
er kleuters bouwen met de kleuters van juf Pepita.
En dat vormt voor alle leerlingen een heel leerzame
en mooie ervaring!

Ouderbijeenkomst
Op 15 november organiseerden we een
bijeenkomst voor de ouders van de vluchtelingen en
de andere ouders van onze school. In twee groepen
– de een met een tolk Farsi, de ander met een tolk
Arabisch – spraken de ouders over wat ze voor
elkaar zouden kunnen betekenen. Er werd een
whatsapp-groep opgericht voor speelafspraakjes
met de kinderen (om samen te spelen en om
Nederlands of juist Arabisch te leren), mensen
nodigden elkaar uit om samen te eten of naar de
markt of een festival te gaan, en de mogelijkheden
voor vrijwilligerswerk werden besproken.
Hartverwarmend en ontroerend om te zien!

Taalklassen gegroeid
Hoewel de media berichtten dat de stroom
vluchtelingen sterk afneemt, zijn onze twee
taaklassen in rap tempo gevuld. Beide groepen
tellen nu bijna het maximale aantal van 15
leerlingen. Zodra blijkt dat er meer kinderen zullen
komen, zal een derde taalklas worden opgericht op
een andere school.
Plantjes
Ouders en kinderopvang SKW hebben samen voor
plantjes en potjes gezorgd voor de taalklaskinderen,
geweldig! We zoeken nu nog een ouder die de
mooie kleedjes voor onder de plantjes, die we ook
van een ouder kregen, kan omzomen. Kunt u

Foto: Een bovenbouwleerling leert de
taalklaskleuters The Dab (en het knutselen van een
mijter)
Invallen bij ons op school?
Heeft u een lesbevoegdheid voor het primair
onderwijs? En kunt u wellicht invallen als er een

leerkracht ziek is? Geïnteresseerd? Mail dan naar
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.
Luizen
In veel klassen heerst hoofdluis. Wilt u uw kind
dagelijks controleren op neten en luizen? Indien uw
kind luizen heeft, adviseert het RIVM om twee
weken lang dagelijks crèmespoeling in het haar te
doen van alle gezinsleden en vervolgens te
kammen met een luizenkam
(http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis). Als
wij of luizenouders levende luizen ontdekken bij uw
kind, bellen en vragen we u om uw kind op te halen
en te behandelen. Na de behandeling mag uw kind
weer naar school komen.

het prachtige resultaat! De leerlingen leren nu hoe
ze netjes een boek pakken en weer opruimen, en
maken een eigen bibliotheekkaart.

Gezonde traktaties op
het MKC
Gezonde traktaties
vinden wij op ons MKC
heel belangrijk. Te veel
suikers en vetten zijn
niet goed voor de
gezondheid. Steeds
meer kinderen in
Nederland hebben
overgewicht. Met acties
zoals het gratis EU-schoolfruit waaraan we nu
meedoen en gesprekken over gezonde voeding,
proberen we kinderen te stimuleren gezond te eten.
Gezonde traktaties dragen daaraan bij.
Kinderen mogen als ze jarig zijn de volgende
dingen uitdelen:








BHV-training
Het schoolteam is op maandag 28 november
bijgeschoold in de bedrijfshulpverlening (BHV). We
blusten branden, verzorgden wonden van een
acteur en reanimeerden poppen. Binnenkort zullen
we ook weer een ontruimingsoefening doen.
Bibliotheek
Saïda, leerkracht van groep 1/2B, is nog ziek, maar
pakt al wel langzamerhand wat klusjes op, zoals het
opruimen en inrichten van onze bibliotheek. Zie hier

Fruit: (een combinatie van) mandarijn,
banaan, druiven, meloen en/of appel
Rauwkost: komkommer, mini-tomaatjes,
paprika
Rijstwafel
Rozijntjes
Soepstengels (met een zakdoek eraan is dat
een leuke knapzak!)
In de zomer: peren- of ander fruitijsje zonder
kleur- en smaakstoffen
Een zelfgemaakte muffin of bananenbroodje
met gezonde ingrediënten

Met stiften of papier is van deze gezonde
ingrediënten gemakkelijk een leuk dier of figuurtje te
maken. Op
internet zijn ook
veel gezonde en
leuke traktaties te
vinden, zoals op
http://www.gezon
dtrakteren.nl/ en
http://www.gezon
detraktatie.nl/gezon
de-traktaties/
Op het
kinderdagverblijf mogen de kinderen in plaats van
een eetbare traktatie ook een klein (kindvriendelijk,
veilig en duurzaam) aardigheidje uitdelen, zoals een
potlood, gum, een stuk stoepkrijt, een tennisbal of
een bellenblazer.
Op het kinderdagverblijf geldt de regel, dat
als een kind toch een zoete, ongezonde traktatie
meebrengt, deze niet wordt uitgedeeld en weer mee
wordt teruggegeven naar huis.

Twijfelt u of een
traktatie gezond is, dan
kunt u altijd bij de
pedagogisch
medewerkers of
leerkrachten terecht.
Inzamelen voedselbank
Van 12 tot en met 20 december doet het hele MKC
mee aan een inzamelingsactie voor de
voedselbank. Veel Amsterdamse gezinnen hebben
niet genoeg geld om dagelijks een warme maaltijd
te kunnen kopen. Vanuit onze montessorivisie
vinden we het belangrijk dat kinderen leren te
zorgen voor elkaar, waar deze actie goed bij
aansluit. Alle kinderen van het kinderdagverblijf,
voorschool en school krijgen een doosje mee naar
huis dat gevuld mag worden met houdbare
producten, zoals rijst, pasta, spaghetti, macaroni,
couscous, olijfolie, peulvruchten, vis en groenten in
blik of potten en lang houdbare pastasaus. In de hal
van het MKC verzamelen we alle doosjes: we
hopen dat het een indrukwekkend bouwwerk wordt!
Voor meer informatie over de voedselbank kunt u dit
filmpje bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=Tk8rNF2lSkQ

Op Sint Maarten zijn de kinderen van de BSO met
zelfgemaakte lampionnen langs de deuren in de
Amstelvlietstraat gegaan. De kinderen hadden heel
goed geoefend met zingen. De straat was prachtig
verlicht met vuurkorven en mooie lampionnen.
Villa specials
Vanaf januari starten er nieuwe villa specials. Op de
‘Maakplaats’ komt een bouwproject. Met het
wandelclubje gaan we ontdekken en onderzoeken
wat er in de omgeving allemaal wordt gebouwd en
waar de kinderen wonen. Kinderen vanaf vier jaar
kunnen op tissueles. De kinderen kunnen zich
hiervoor inschrijven bij de medewerkers. De
specials komen ook in het ouderportaal te staan.
Nieuwe leden voor de oudercommissie van villa de
Amstel
Wij zoeken nieuwe leden voor de oudercommissie
van de BSO. De oudercommissie adviseert de BSO
o.a. bij wijzigingen van het pedagogisch beleid of bij
wijziging van het tarief. Daarnaast denkt de
commissie mee over invulling van activiteiten,
zorgen we voor een presentje op leidsterdag etc...
We vergaderen ongeveer 4x per jaar.
Heb je interesse? Laat het ons weten.

Grootouderparticipatie
De afgelopen weken hebben grootouders ons op
het kinderdagverblijf en de school geholpen met
allerlei activiteiten. Opa’s en oma’s maakten muziek
tijdens het thema muziek op het kinderdagverblijf,
en in de klas van Mieke kwam een grootvader
accordeon spelen. Grootouders zijn ook van harte
welkom om te komen lezen met kinderen in ons
MKC.
Nieuws van SKW
MEMO
Van januari tot juni komt MEMO (Memorabele
Momenten) weer bij op het kinderdagverblijf
muzieklessen verzorgen. De lessen worden
verzorgd door een artiest op de eigen groep, onder
begeleiding van hun eigen, vertrouwde,
pedagogisch medewerkers. Nieuw is dat ouders via
www.memothuis.nl thuis de les ook nog eens
kunnen bekijken samen met hun kind. De lessen
worden op
verschillende
dagen
gegeven, het
rooster komt
in het
ouderportaal
te staan.
Foto: Sint Maarten

Foto: Grootouders maken muziek met de kinderen

