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Nieuwe kinderen
In februari en maart verwelkomen we Tessa, Giel,
Daneel, Daphne, Yarden, Hannah, Zoë, Sophia, Nora,
Winta en Bernardo op onze school. Op het
kinderdagverblijf verwelkomen we Rosalie, Louie, Kitai
Amari, Hebe, Lukas, June, Stijn, Sol, Tsjitske, Carice,
Adona, en op de naschoolse opvang Villa de Amstel
Kees, Stijn, Faas, Moses, Aiden, Victor, Giel en Tessa.
We wensen ze veel plezier op ons MKC.
Herinnering: lustrum
Op 2 april bestaat onze school vijf jaar! Dit vieren we op
vrijdag 6 april. We verwachten álle ouders om 14.00 uur
op school.
Dag van de Leerplicht
Op 15 maart is het de Dag van de Leerplicht. Onze
leerplichtambtenaar komt op school, en we letten deze
dag extra op het op tijd op school komen van de
kinderen.
Scholentour
Op donderdag 15 maart doet onze school mee aan de
Scholentour. Op deze dag kunnen belangstellende
ouders een groot aantal scholen bezoeken in ons
stadsdeel. De tour op onze school is van 9.00 tot 9.30
uur, en van 9.45 tot 10.15 uur.
Juffen- en meestersdag
Op 16 maart vieren we de jaarlijkse juffen- en
meesterdag. De meesters en juffen vieren hun
verjaardag niet op school, maar geven in plaats daarvan
elk jaar allemaal tegelijk een feestje in hun eigen groep.

www.mkcdeamstel.nl

Douchen na het gymmen
We verwachten dat alle kinderen vanaf groep 3 douchen
na het gymmen. De kinderen doen enthousiast mee aan
de lessen, spannen zich flink in, en dan is het fijn als de
kinderen nadien weer fris in de klas aan het werk
kunnen. Het hoort ook bij de montessorigedachte dat
het belangrijk is om de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid te ontwikkelen, en dat kinderen leren
zorg te dragen voor zichzelf en hun omgeving. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind op maan- en donderdag een
handdoek meeneemt?
Lieve ouders
De afgelopen weken kampt ook ons schoolteam met de
griep. In heel Amsterdam is al sinds het begin van het
schooljaar geen invaller meer te vinden door het grote
lerarentekort, en inmiddels hebben we al twee keer een
klas voor een of meerdere dagen naar huis moeten
sturen. Dat was veel vaker gebeurd als er geen lieve
vaders en moeders waren geweest die hebben
aangeboden om bij te springen. Deze week alleen al
staan maar liefst twee moeders voor een groep.
Moeders die op een andere school werken, en op hun
vrije dag bij ons komen invallen. We zijn ze daar
ontzettend dankbaar voor!
Lerarentekort
Ook onze eigen leerkrachten dragen allemaal een
steentje bij zodra er iemand ziek is. Parttimers komen
extra dagen werken, en alle leerkrachten hebben
regelmatig kinderen uit een andere groep in de klas. Ook
de mensen met taken buiten de klas, zoals de intern
begeleiders, leerkrachten die leerlingen begeleiden en
de directeur, leggen regelmatig hun eigen taken neer om
een klas van een zieke collega te kunnen leiden.
Maar zoals u al heeft kunnen lezen in een mail
van ons: de mogelijkheden om het huidige team extra te
laten werken zijn zeer beperkt en ook niet lang
houdbaar, omdat er dan andere belangrijke taken blijven
liggen en de teamleden ook niet te zwaar belast mogen

worden - want dan zijn we nog verder van huis. Daarom
zit er soms niks anders op dan ouders te verzoeken hun
kind thuis te houden.
Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben en
af en toe kunnen invallen dan horen we dat heel graag.
U kunt altijd eerst een keer een dagje meedraaien als u
dat fijn vindt.
Daarom doet het hele schoolteam mee aan de
lerarenstaking op 14 maart en zal onze school die dag
gesloten zijn. In een poging de overheid te bewegen iets
te doen aan het schrijnende lerarentekort. Omdat wij
vinden dat in een ontwikkeld land als Nederland, het
niet zo mag zijn dat kinderen niet naar school kunnen of
niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben omdat er
geen leraren voor hen zijn.
Studiedagen schoolteam
Op 28 maart heeft het schoolteam de laatste
trainingsdag van 5D in het kader van de scholenbeurs die
we hebben gekregen waarover we eerder berichtten,
op een locatie in het Amsterdamse bos. De studiedag op
29 maart gebruiken we o.a. om werkjes te maken,
leerlijnen te formuleren, magazijnen te herinrichten en
het komende schooljaar te bespreken. De opvang in ons
MKC is tijdens deze studiedagen geopend.
Kriebelbeestjes
Er zijn nog steeds veel kinderen met hoofdluis, wilt u
daarom uw kind(eren) daarop extra controleren?
Daarnaast zijn er momenteel kinderen met wormpjes.
Ook dit zijn veel voorkomende kriebelbeestjes bij
kinderen, waarmee ook volwassenen besmet kunnen
raken. Bij de drogist zijn tabletjes verkrijgbaar die de
wormpjes doden. Ter voorkoming wordt aangeraden de
nagels van de kinderen kort te houden, de handen te
wassen voor het eten en dagelijks schoon ondergoed te
dragen.
Uitloopmiddag
Op donderdag 12 april organiseren we voor het eerst
een zogeheten Uitloopmiddag. Ouders zijn van 13.45 tot
14.15 uur van harte welkom in de klas om werkjes van
hun kinderen te bekijken.
Aanleiding voor de Uitloopmiddagen is de
gewijzigde Inloop. De Inloop is sinds de
voorjaarsvakantie gewijzigd. Daarover ontvingen alle
ouders voor de vakantie een mail. In het kort:
 Ouders brengen hun kind tot aan de deur van
het klaslokaal of tot aan de voordeur van school.
 Het kind start zelfstandig, zonder ouders, een
werkje in de klas
 De leerkracht staat van 8.15-8.25 uur in de
deuropening van de klas voor noodzakelijke
mededelingen
 Om 8.25 uur begint de leerkracht aan de ronde
in de klas en is niet meer beschikbaar voor
ouders



Ouders verlaten direct na het wegbrengen van
hun kind(eren) de school
 Er komen uitloopmiddagen waarop ouders in de
klas welkom zijn om werkjes van hun kind te
bekijken.
De toelichting stond in de mail vermeld, en kunt u ook
op de site van onze school nalezen.
Nieuws van SKW
In de vakantie hebben we een leuke tijd gehad op Villa
de Amstel. In de oudste groep is het spel Weerwolven
van Wakkerdam gespeeld. De kinderen vonden het erg
leuk. Op dinsdag hadden we restaurantdag. De kinderen
hebben heerlijk gekookt voor de ouders. Gekleed met
koksmutsen en obers met schort om te serveren.
Midden in de week hadden we recycledag. De
vuilnisman kwam langs met een vuilniswagen en we
hebben dingen geleerd over recyclen. Donderdag
hebben de kinderen maskers en verkleedkleren gemaakt
en mochten ze verkleed komen. En een filmdag als
afsluiting van de week. De oudste kinderen hebben een
trailer gemaakt voor een film en de jongste kinderen
hebben attributen gemaakt die bij thema film horen. Al
met al een leuke en gezellige week.
Voorschoolnieuws
Wij hebben het de afgelopen weken samen met de
kinderen het gehad over ziek zijn. Het thema was dan
ook “ik ben ziek” Alle kinderen zijn ook bijna allemaal
echt ziek geweest. Wij hadden veel dokters rondlopen
die in de keel keken en de oren werden ook goed
geïnspecteerd. Ook werden er prikken gegeven. Wij
hadden een wachtkamer en een onderzoeksbed. De
dokter heeft veel recepten uitgeschreven en de
medicijnen konden worden opgehaald bij de
apotheek.De kinderen hebben zo weer veel nieuwe
woorden geleerd.
Nu wij allemaal weer een beetje beter zijn
moeten wij gezond blijven. Dat doe je natuurlijk door
goed te eten. Er
worden in de
huishoek dan
ook gezonde
dingen gekookt.
En wij zullen
ook een keer
samen met de
kinderen echt
gaan koken.

