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Theatervoorstelling te geven aan de kinderen van
de voorschool en kinderdagverblijf. De kinderen
hebben met veel aandacht geluisterd en gekeken
naar het verhaal: We hebben er een geitje bij! Maar
dat was niet alles… De kinderen hebben ook alle
dieren van de kinderboerderij nagedaan, gezongen
en gedanst. Als afsluiting hebben de kinderen zelf
ook een voorstelling opgevoerd. Het was een hele
leuke en leerzame ervaring voor de kinderen, en ze
hebben erg van de voorstelling genoten.
In school zijn de kinderen druk bezig de
meest prachtige gedichten te schrijven, en elke dag
zijn er wel ouders die gedichten komen voordragen
in de klas. De week wordt afgesloten met een open
podium op vrijdag 5 februari, van 13.00 tot 14.00
uur. Alle ouders en grootouders van onze MKCkinderen zijn van harte welkom!

Nieuwe kinderen
In januari verwelkomen we op het kinderdagverblijf
Nate, Jins en Tung, en op de voorschool Taro en
Amélie. Deze maand gaan Loïs, Lucas, Isebelle,
Felipe en Niels voor het eerst naar onze school. We
wensen ze veel plezier toe op ons MKC!
Poëzieweek tijdens de nationale voorleesdagen
Deze week gingen de nationale voorleesdagen en
de poëzieweek in
ons MKC van start.
De voorschool heeft
op donderdag 28
januari een educatief
medewerker van de
OBA uitgenodigd om
een

Voorstelling: ‘We hebben er een geitje bij’

Pleinwachthelden
Sinds 1 december helpen ouders ons
tijdens het lunchen en buitenspelen met
de kinderen. Dat is een groot succes.
Kinderen hebben het erg fijn en gezellig
en dat is niet zo gek, want onze
pleinwachtouders blijken fantastische
verhalenvertellers, voorlezers,
voetbalcoaches en
zandkastelenbouwers te zijn. We zijn
heel erg trots op onze pleinwachtouders,
en zijn ontzettend dankbaar dat zij het
op deze manier mogelijk maken om met
bekende gezichten de pauze van de
leerkrachten en leerlingen te
organiseren. Hulde!

Ontruimingsoefening
Op 17 februari houden we op het MKC een
ontruimingsoefening. Zodra het calamiteitenalarm
afgaat, lopen we met alle kinderen naar buiten. Zo
zijn we goed voorbereid in het geval van een échte
calamiteit.
Lesjesavond
Op woensdag 24 februari organiseren we een
lesjesavond van 17.00 tot 18.00 uur. De leerlingen
geven dan lesjes aan hun ouders of verzorgers. Zo
krijgt u een mooi beeld van waar uw kind mee bezig
is, wat het leert en het reilen en zeilen in de groep.

Voorjaarsschoonmaak
Op 26 februari houden we een grote
voorjaarsschoonmaak in de klassen. De materialen
worden
afgestoft, de
kasten
uitgesopt en
de tafels en
stoelen goed
geboend.
We hebben
daarbij hulp
nodig van ijverige ouders  Wilt u ons helpen?
Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind.
PO-raad op bezoek
Op woensdag 10 februari komt de PO-raad op
bezoek op onze school, de sectororganisatie voor
het primair onderwijs. Vanaf 8.00 uur komen Hugo
Levie (directeur PO-raad), Simone Walvisch (vicevoorzitter) en nog vijf andere beleidsmedewerkers
kijken hoe we de kinderen ‘s morgens verwelkomen
bij de buitendeur en in de klassen, hoe de kinderen
een werkje opstarten met hun ouders, met welke
materialen de kinderen werken, et cetera. De POraad probeert regelmatig op bezoek te gaan bij
scholen om goed
geïnformeerd te zijn over de
dagelijkse onderwijspraktijk.

Medezeggenschapsraad
De data van de MR-vergaderingen staan in de
ouderagenda vermeld. Voor dit jaar staan nu
gepland:
8 maart om 20.00 uur
23 mei om 16.00 uur
14 juni om 20.00 uur
De notulen van de MR zijn te vinden op onze
website, onder het kopje MR.
Feedback op gemaakt werk
In het schoolteam hebben we onlangs uitvoerig de
functie van het nakijken van het schriftelijke werk
van kinderen besproken. Het doel van nakijken is,
dat een leerkracht weet waar een kind is in de
ontwikkeling, zodat de lesjes en het lesmateriaal
kunnen worden vormgegeven. Feedback geven aan
de kinderen via het nakijken - het zetten van krullen
of strepen in het werk, zoals vroeger zo gewoon
was - heeft, aldus wetenschappelijk onderzoek,
weinig zin. Feedback moet direct gegeven worden,
tijdens het werken, in de rondes die de leerkrachten
op onze montessorischool vele malen per dag langs
alle leerlingen maken, en deze feedback moet liefst
mondeling zijn. Dat maakt dat u in
het schriftelijk gemaakte werk van
uw kind geen strepen of krullen
zult terugvinden, maar wel de
datum waarop het werk is
ingezien door de leerkracht. Op
basis van het inzien worden de
lesjes en de begeleiding
vormgegeven.

Innovatieproject
Dit schooljaar zijn
we op school
gestart met het
innovatieproject
dat mogelijk wordt
gemaakt door het
innovatiefonds van
ons bestuur STAIJ.
Sacha is in
samenwerking met
het team bezig met
het ontwikkelen
van een slim
digitaal leerlingvolgsysteem waarmee een leerling
zelf zicht krijgt op zijn of haar (reken-)ontwikkeling.
Ook voor ouders en leerkrachten is dit online
inzichtelijk.
Onze ambitie is om in dit platform o.a. het
rekenonderwijs een plek te geven, waardoor
leerlingen zelfstandig, mét instructie van de
leerkracht, hun route door de leerlijnen van het
rekenen kunnen volgen, met behulp van het
montessorimateriaal, papieren rekenwerk en de

digitale mogelijkheden van de iPads en
Chromebooks.
Voor het ontwikkelen van het platform zijn
we een samenwerking aangegaan met de
Universiteit van Amsterdam. Studenten van de
master Onderwijskunde gaan uitzoeken wat
kinderen, ouders en leerkrachten zouden willen zien
in het platform en op welke manier.
We werken hierbij ook graag samenwerken
met ouders. Mocht u willen meewerken aan de
ontwikkeling van dit platform dan kunt u contact
opnemen met Sacha, zij is er op dinsdag en
woensdag, of per mail via
sachaschrier@mkcdeamstel.nl.
Voorschool Dynamo
In het kader van ouderbetrokkenheid en het
spelenderwijs stimuleren van kinderen in de
thuissituatie is Voorschool de Amstel enige tijd
geleden begonnen met het ‘VVE-thuisprogramma’.
Dit programma bestaat uit themaboekjes, waaruit
ouders thuis activiteiten kunnen doen die passen bij
de actualiteit. Voor de begeleiding van ouders
hierin, zijn er ouderbijeenkomsten op de voorschool.
Het VVE-thuisthema is nu de winter.
Daarnaast wordt ook het programma
‘Berenslim’ aangeboden. Berenslim is een
pedagogisch verantwoord computerprogramma
voor peuters en kleuters, met digitale
prentenboeken en leerzame taalspelen die de taal
stimuleren. Bij elk nieuw thema zet de voorschool in
het programma van Berenslim nieuwe boeken klaar
voor de kinderen.
Ons nieuwe thema op de voorschool is: ‘We
werken in de kledingwinkel.’ Tijdens de
ouderbijeenkomst van donderdag 21
januari bedachten ouders leuke ideeën
hiervoor zoals sokkenpoppen maken
met de kinderen en een demonstratie
geven met een naaimachine om te laten
zien hoe stof aan elkaar kan worden
gezet om een kledingstuk te maken. Nu
de kinderen in dit jaargetijde allemaal
een dikke jas, sjaal, muts en wanten
aanhebben, raakten we in gesprek over
waar deze kledingstukken vandaan
kwamen. Ze vertelden dat deze gekocht
zijn in een winkel. Naar aanleiding
daarvan gaan we samen met de kinderen op
onderzoek uit: in wat voor winkel zijn de
kledingstukken gekocht? Waar zijn de kleren van
gemaakt? Waar komen de wol en de veren die in de
kleren zijn verwerkt vandaan? Dit gaan we
ontdekken door middel van verschillende
spelactiviteiten.

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

Thema winter

Nieuws van SKW
Ook op het kinderdagverblijf is het thema winter in
volle gang. We hebben van ANMEC, de
Amsterdamse organisatie die de verduurzaming van
de stad wil bevorderen door middel van natuur- en
milieueducatie, de thematas ‘Winter’ geleend. De
tas zit vol materialen en kaarten waarmee de
pedagogisch medewerkers de kinderen heel veel
kunnen leren over de winter. Hoe zien dierensporen
er uit in de sneeuw? Hoeveel nootjes heb je en bij
welk plaatje horen die? Het is erg leerzaam en leuk
om met deze bijzondere tas iets te leren over de
winter. Meer informatie over ANMEC kunt u vinden
op www.anmec.nl
Op de BSO zijn de villaspecials begonnen.
Het programma hangt in de gang en in de groep
van de eekhoorntjes. Over de villaspecial voorlezen
zijn de kinderen erg enthousiast. Ze vinden het
heerlijk om voorgelezen te worden door Ellis. De
andere activiteiten zitten ook altijd vol.
Op de BSO gebeurt het nog wel eens dat de
dagen van kinderen wisselen. De leerkrachten
krijgen elke maand lijsten van ons met de dagen dat
de kinderen naar de BSO gaan. Wilt u er op letten
dat u het zelf ook aan de leerkracht doorgeeft als er
een wisseling is in dagen van de BSO?
Wist u dat de sluitingsdagen voor 2016 ook
alweer bekend zijn? Deze hangen op het
kinderdagverblijf en bij de BSO in de gang en staan
op de website.

De kinderen hebben al veel geleerd over acrobatiek op de
BSO, zoals dit spannende kunstje!
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