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Belangrijke data
19-1
Start percussielessen
24-1
Poëzieweek en Nationale voorleesdagen
25-1
Voorlichting voortgezet onderwijs
ouders leerlingen groep 8 (17-18 uur)
26-1
Studiemiddag, leerlingen om 12.15 uur
vrij, opvang geopend
31-1
Studiedag, school gesloten, opvang
geopend
1-2
MR-vergadering (16-17 uur)
24-2 t/m 4-3 Voorjaarsvakantie
16-3
Juffen- en meestersdag
28-3 en 29-3 Studiedagen school, leerlingen vrij
30-3 t/m 2-4 Paasvakantie
6-4
Viering vijfjarig bestaan
Montessorischool de Amstel (14.00 uur)

Nieuwe kinderen
In november verwelkomen we Philip, Julian en Sverre op
de voorschool . Op school verwelkomen we Kees,
Samuel, Hanna, Victor, Benjamin, Jaynie, Delaney en
Dyani. We wensen ze veel plezier op ons MKC.
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. De kinderen zullen dan iets heel bijzonders
voor hun ouders organiseren.
Poëzieweek en nationale voorleesdagen
Vanaf 24 januari staat ons MKC een week lang in het
teken van de letteren: de school viert de poëzieweek, en
de kinderen van de voorschool en opvang de nationale
voorleesdagen. In school lezen en schrijven we
gedichten, op de voorschool en opvang luisteren de
kinderen naar verhalen die de leidsters of hun ouders
voorlezen. Misschien komt er op de voorschool weer
een voorstelling over het prentenboek van het jaar
“Ssst! De tijger slaapt”. De kinderen van school
organiseren voor elkaar een open podium waarop de
poëzie centraal staat. Het doel van deze week is om
kinderen te laten ervaren hoe heerlijk het is om te lezen,
voorgelezen te worden en poëzie te lezen en maken, om
zo de taalontwikkeling te bevorderen.

Studiedagen schoolteam
De komende studiemiddag schoolt het schoolteam zich
verder in de leerlijnen van de kinderen. Op de studiedag
van 31 januari krijgen we onze derde trainingsdag van
5D in het kader van de scholenbeurs die we hebben
gekregen, waarover we eerder berichtten. Met behulp
van een trainingsacteur, twee coaches en de
transactionele analyse in ons achterhoofd, reflecteren
we op onze eigen communicatie en op die van anderen,
en onderzoeken wat we binnen onze eigen cirkel van
invloed anders kunnen doen in het contact met ouders
en met elkaar, met als doel de ervaren stress te
verminderen. Aanleiding voor de aanvraag van de beurs
was de (soms langdurige) uitval van een aantal
leerkrachten vorig schooljaar.
Percussielessen
Op vrijdag 19 januari starten de percussielessen voor alle
leerlingen van onze school, gegeven door meester
Rutger van Muziekschool Aslan. Vorig schooljaar heeft
de school een aantal Darbuka’s aangeschaft, met
cultuurvouchers van de gemeente Amsterdam. Zo
kunnen onze leerlingen ook buiten de lessen van Rutger
om drummen – bijvoorbeeld met meester Pim en Henk,
die allebei drummer zijn in een band.
Luizen
De laatste tijd zijn er veel kinderen met hoofdluis. Om
deze plaag zo goed mogelijk te bestrijden, is het
belangrijk dat ouders hun kinderen regelmatig thuis
controleren op luis. Heeft uw kind luizen, dan kunt u een
hoofdluismiddel gebruiken, maar beter nog is het om
twee weken lang elke dag het haar van uw kind in te
smeren met cremespoeling, en met een luizenkam het
haar uit te kammen. Dat werkt het beste en
langdurigst. Als u vrageMeer informatie kunt u
bijvoorbeeld op de site van het RIVM nalezen:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. Er zijn
ook ouders die veel weten van het behandelen van luis,
in het geval uw kind bijvoorbeeld heel dun haar heeft en
een luizenkam lastig werkt. In dat geval kunt u een mail

sturen naar cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl
voor gegevens van deze ouders. Zij helpen graag!
Meldt u het ook even aan de leerkracht van uw kind
als uw kind hoofdluis heeft? Dan kunnen we de
ouders van de klas waarschuwen en vragen om hun
eigen kind ook even te controleren en zo nodig te
behandelen. Zo proberen we het gevaar op steeds
nieuwe besmettingen zo veel mogelijk te
voorkomen.
Voorschoolnieuws
In januari is een nieuwe pedagogisch medewerkster
begonnen bij ons, Malika Darra.
Samen met Nicolien van Dam is zij nu een vaste
medewerkster. Malika werkt 5 ochtenden. Nicolien
werkt 4 ochtenden en woensdag is haar vrije dag.
Op woensdag komt er een vaste invalster.
Bouchra El Yasmine voelt zich nog niet goed genoeg om
te komen werken. Wij missen haar erg.
Malika en Nicolien zijn nog maar kort, sinds begin
januari, een nieuw team en bouwen nu hun
samenwerking op.
De voorschool is in januari gestart met halve
dagopvang. De kinderen worden nu vanaf 8.00 uur
gebracht en worden om 13.00 uur weer opgehaald.
Wij starten elke ochtend met de kring, kijken samen met
de kinderen wie er allemaal zijn en de kinderen hangen
hun foto op. Samen tellen we hoeveel kinderen er zijn
en zingen liedjes.
We spelen elke dag buiten. Daar kunnen de
kinderen fietsen en rennen, en doen we allerlei
spelletjes waarbij je veel moet bewegen. Na het
buitenspelen eten we fruit en lezen in kleine groepjes
een boekje. Er is daarna veel tijd om vrij
te spelen. De kinderen geven zelf aan
wat ze willen spelen (alleen of met
andere kinderen, in de bouw-, de huis-,
de leeshoek, het atelier, de zandtafel,
het “kantoor”).
Om ongeveer 12.00 uur gaan wij
met de kinderen lunchen. De kinderen
helpen mee de tafel te dekken en
smeren zelf hun boterham. Ook ruimen
ze hun spullen weer op en maken zelf
hun tafel schoon.
Daarna kunnen de kinderen nog
een puzzel maken of een spelletje aan
tafel doen tot de ouders komen om hen
op te halen.
Het is even wennen voor ons en
de kinderen maar het is heerlijk dat wij
nu 5 uur in plaats van 3 uur de tijd voor
hebben.

Werkje even en oneven in de onderbouw
Gratis oudercursus ‘Praten met Kinderen’
Hoe los ik alledaagse ruzies op zonder conflicten?
De Universiteit van Amsterdam biedt zestig ouders de
mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de
oudercursus “Praten met Kinderen”. In de cursus wordt
besproken hoe ouders om kunnen gaan met dagelijkse
problematiek bij het opvoeden. De cursus is voor ouders
met kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Er zijn 4
groepen en deze starten in maart en mei. Doordat de
cursus onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, is
deelname gratis. Voor aanmelding en meer informatie
kunt u kijken op www.cursuspratenmetkinderen.nl of
mailen naar pratenmetkinderen2018@gmail.com

Een van de thema’s bij de kleuters is vogels:
welke vogels zie je in de stad?

