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Kinderverkiezingen goede doel
9.00 uur: informatieochtend belangstellende
ouders. 10.30 uur: Information morning in
English.
Open podium (13.00-14.00 uur)
MR-vergadering
Studiedag school, leerlingen zijn vrij, opvang
is open
Start Poëzieweek tijdens de Nationale
Voorleesdagen
Deze week definitieve VO-adviezen
leerlingen groep 8
Open Podium: afsluiting Poëzieweek (13.0014.00 uur)

Nieuwe kinderen
In januari verwelkomen we op de kinderopvang
Dani, Dez, Nina, Livia, Casimir en Thomas, en op
de voorschool Jidde. Deze maand gaan Phuong
Nga, Piet-Hein, Dez, Tijn, Omniya, Ruby, Zoya
Madeleine, Aaliyah Roxas, Youssra, Iness, Dana,
Aysha en Mariam voor het eerst naar onze school.
We wensen ze veel plezier toe op ons MKC!

Verkiezingen goed doel & het open podium
Op maandag 11 januari gaan onze leerlingen naar
de stembus. Ze mogen hun stem uitbrengen op één
van de vijf goede doelen die door de ouderraad zijn
geselecteerd. Tijdens het open podium van vrijdag
15 januari maken we bekend welk goede doel de
verkiezing heeft gewonnen. De rest van het
schooljaar zullen we verschillende
inzamelingsacties organiseren voor dit goede doel.
Het open podium duurt van 13.00 tot 14.00 uur. De
zaal gaat om 12.45 uur open. Bij de ingang zal een
collectebus staan, waarin u een donatie kunt doen
bij wijze van toegang voor het open podium, dat
gaat naar het winnende goede doel. Alle ouders en
verzorgers van onze leerlingen zijn van harte
welkom.
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Poëzieweek tijdens de Nationale
Voorleesdagen
Van 26 januari tot en met 5 februari organiseren we
tijdens de nationale voorleesdagen een Poëzieweek
op ons MKC. Tijdens deze week staat het voorlezen
en lezen van poëzie en andere boeken centraal.
Doel is om het plezier in het lezen te bevorderen.
De leerlingen van de boven- en middenbouw zullen
tijdens deze week regelmatig voorlezen bij de
kinderen van de kinderopvang, de voorschool en de
kleuters. De kinderen van de voorschool en de
kinderopvang kunnen tijdens deze week bovendien
genieten van de voorstelling ‘We hebben er een
geitje bij’ – de titel van het prentenboek van het jaar,
gemaakt door Marjet Huiberts en Iris Deppe, dat
tijdens deze week met korting in boekhandels kan

worden aangeschaft. Tip: kinderen kunnen tijdens
deze week onder meer ook met extra korting lid
worden van de bibliotheek
(http://www.nationalevoorleesdagen.nl/). We sluiten
de week af met een open podium, dat geheel in het
teken zal staan van het (voor)lezen en de poëzie.
Ouders die het leuk vinden om gedichten voor te
dragen in de groep van hun kind zijn van harte
welkom, u kunt zich daarvoor aanmelden bij de
leerkracht.

ouders. Minder tevreden zijn de personeelsleden
over de secundaire arbeidsvoorwaarden en de
ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze. Dat
laatste denken we met de nieuwe pauzeregeling,
waarbij de leerkrachten elke dag een half uur
kunnen pauzeren, inmiddels te hebben opgelost.
De uitslag van de
peilingen zullen we
gebruiken om onze
school de komende
tijd nog verder
verbeteren.

Duurzaamheid

Uitslag tevredenheidspeiling
Met trots lazen we de uitslag van de
tevredenheidspeiling onder ouders, leerlingen en
het personeel, die in november werd afgenomen.
Onze leerlingen geven onze school gemiddeld een
8,8. Ze zijn zeer tevreden over hun leerkrachten,
gaan met plezier naar school, voelen zich veilig en
zijn tevreden over hun groep.
Ook onze ouders zijn zeer tevreden en
beoordelen onze school met een 7,6. Zij zijn
tevreden over de leerkrachten: over hun
vakbekwaamheid, de inzet en motivatie en de mate
waarin zij naar de ouders luisteren. Ouders zijn
tevens tevreden over de vorderingen die hun kind
maakt, over de sfeer in de school, de omgang
tussen leerlingen onderling en tussen de leerlingen
en de leerkrachten, en over de schooltijden en het
schoolgebouw. Minder tevreden zijn ouders over de
omgeving buiten de school en een aantal ouders
gaf aan behoefte te hebben aan meer informatie
over de vorderingen van hun kind. Dit laatste
oordeel delen wij: we zijn, zoals we al eerder in een
nieuwsbrief meldden, bezig met de ontwikkeling van
een digitaal platform waarmee kinderen, ouders en
leerkrachten de vorderingen van kinderen beter
zullen kunnen volgen.
Ook het personeel toont zich zeer tevreden
en geeft de school een 8,3. Zeer goed beoordeeld
worden het schoolklimaat, het pedagogisch klimaat,
het werkklimaat, de interne en externe
communicatie, het management, de organisatie, de
sfeer en het contact met collega’s, leerlingen en

We vinden het
belangrijk dat we
kinderen goed voor
hun omgeving leren
zorgen. Daarom
besteden we
regelmatig aandacht
aan duurzaamheid,
de zorg voor planten
en dieren en aan het
recyclen – zo
recyclede vorige week de middenbouwgroep plastic
en maakte allerlei nieuwe dingen, zoals
haarspelden, een supermancape en tasjes. Om ons
eigen groenafval te kunnen gaan recyclen, zouden
we graag een eigen compostbak maken. Welke
ouder zou ons daarbij willen helpen? Ook zijn we op
zoek naar handige en betaalbare bakken voor het
scheiden van het papier-, glas-, plastic-, groen- en
overig afval. Welke ouder kan ons daarover tips
geven? We horen het graag via een mail naar
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.

Studiedag school
Op maandag 25 januari heeft de school een
studiedag. We gaan dan aan de slag met o.a. het
werk van Prof. Michael Fullan, Canadees socioloog,
en Prof. John Hattie, een onderwijswetenschapper
uit Nieuw-Zeeland. Doel van deze studiedag is om
samen te bedenken en te ontwerpen hoe we de
ontwikkeling van onze leerlingen nog verder kunnen
bevorderen.

Nieuws van voorschool De Amstel
Voor de kerstvakantie hebben we het jaar 2015
gezellig
afgesloten met
het
midwinterdiner.
De
kinderen
hadden lekkere
hapjes mee
waar we
samen van
genoten.

Omdat ons
thema ‘Wij
gaan naar
het
restaurant’
was, waren
er twee
obers
(vaders)
die de
kinderen
eten en drinken serveerden. De kinderen hebben
genoten. Op de laatste dag voor de kerstvakantie
werd het jaar muzikaal afgesloten met een vader die
liedjes met de kinderen zong. Wij wensen iedereen
een gelukkig en gezellig 2016 toe en hopen dat
iedereen van de feestdagen heeft genoten.

Nieuws van kinderopvang De Amstel
Na een heerlijke vakantie gaan we weer vol energie
2016 in! De bezetting blijft groeien op het
kinderdagverblijf, waardoor we alleen nog op de
vrijdag de Lieveheersbeestjes en de Rupsjes
samenvoegen.
Op de BSO zijn er door de groei van het aantal
kinderen ook weer wat personele veranderingen.
Vera Beers komt ons team versterken vanaf
maandag 11 januari. Zij zal de maandag, dinsdag
en donderdag op de Eekhoorntjes gaan werken.
Rosanna gaat vanaf januari ook de woensdag
werken.

Werkje van een leerling uit groep 2 met de nieuwe
grote letterdoos

Activiteiten op de BSO
Vanaf 14 januari geeft MEMO (Memorabele
Momenten) op wisselende dagen tot april
muzieklessen aan de kinderen. De lessen worden
verzorgd door een artiest van MEMO op de groep,
in hun eigen vertrouwde omgeving en onder
begeleiding van hun eigen pedagogisch
medewerkers. Op het ouderportaal komt het rooster
van de lessen te staan.
Vanaf volgende week starten de Villa Specials weer
op de BSO. Het programma komt deze week op het
ouderportaal te staan.

Thema ziekenhuis
Op 22 januari komt er om 8.40 uur een echte
ambulance naar onze school. Het
ambulancepersoneel zal de kinderen van alles
vertellen over het werk in een ziekenauto. De groep
van juf Tessa sluit daarmee het thema ‘ziekenhuis’
af.

Een echte ambulance op bezoek

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari

