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Belangrijke data
19-1 Start percussielessen
26-1 Poëzieweek
30-1 Definitieve adviezen VO groep 8
3-2 Open Podium, afsluiting Poëzieweek
6-2 Start oudergesprekken
6-2 WC-week onderbouw
18-2 t/m 26-2 Voorjaarsvakantie
Nieuwe kinderen
In januari en februari verwelkomen we Chloe,
Charlie, Iker, Bram, Zed, Raoul, Johanna, Seiji,
Willem, Kynon, Jonah, Rayan, Yazan, Mohamad,
Louna en Sarieh op school.
Even voorstellen
Hallo, graag stel ik me aan jullie voor, mijn naam
is Pascal. Na de kerstvakantie ben ik op De Amstel
komen werken als meester in de nieuwe
onderbouwgroep. Ik ben toen met twee nieuwe
kinderen gestart. Alle drie nieuw dus! Best
spannend hoor. En tegelijkertijd ook fijn dat we in
hetzelfde schuitje zitten, of beter gezegd het lege
lokaal 
De eerste dagen hebben we samen met elkaar het
lokaal ingericht, en de splinternieuwe
montessorimaterialen uitgepakt. Zoiets had ik zelf
ook nog nooit meegemaakt. Op de eerste
schooldag, met elkaar, een glimmende, nieuwe roze
toren uitpakken vond ik niet alleen heel symbolisch,
maar ook heel bijzonder!
Al snel kwamen er twee kinderen bij en kon er een
heus tafelgroepje gevormd worden.
Er kwamen kleedjes en plantjes op de tafels en in
de vensterbank. Er
hangt
steeds
meer werk
van de
kinderen
aan de
muren, en
er komen
steeds
weer
materialen
bij.
Ook

ontstaat er langzaam aan routine, die hoort in een
groep. Er worden lesjes gegeven en er wordt
gewerkt op kleedjes, op de grond, de plantjes
krijgen water en de vloer wordt geveegd.
De kinderen, inmiddels al echte leerlingen, weten
ook al precies hoe ze een stoel moeten tillen, een rij
vormen en rustig in de klas kunnen lopen.
Het lokaal is inmiddels zo leeg niet meer, en ziet er
steeds meer uit als een klaslokaal.
Het hele proces is bijzonder om mee te mogen
maken en ik doe het met veel plezier!
Poëzieweek
Op 26 januari is de Poëzieweek gestart. De
kinderen schrijven gedichten, dragen ze voor en
luisteren naar poëzie die door ouders wordt
voorgelezen. Alle klassen hebben een mooie
ingelijste poster van Plint gekregen. De week wordt
afgesloten met een open podium dat in het teken
staat van de poëzie. Op diverse podia in de school
dragen kinderen dan gedichten voor aan hun
ouders en grootouders.
WC-Week
In de week van 6 februari heeft de onderbouw het
thema WC. De hele week besteden de leerkrachten
veel aandacht aan hoe je netjes naar de wc gaat en
hoe je je op de wc gedraagt. Er worden lesjes
geven in de klas, de kinderen oefenen het naar de
wc gaan in het bijzijn van de leerkrachten en we
praten erover in de groepen. Om het rustig en goed
naar de wc gaan bij de kleuters te bevorderen,
hebben we haakjes geplaatst op de toiletten zodat
deze voortaan op slot kunnen, hebben we
‘bezet/vrij-bordjes’ op de buitenkant van de toiletten
gehangen en speciale wc-kettingen voor tijdens het
buitenspelen gemaakt zodat er altijd maar een kind
tegelijk uit een klas naar het toilet kan. Aanstaande
maandag zal er zelfs een heuse toiletjuffrouw bij de
kleutertoiletten zitten: juf Sacha, die aan alle
kinderen complimentjes uitdeelt als ze netjes en
goed naar het toilet zijn gegaan.

Het is fijn als de kleuters ook thuis oefenen met het
zelfstandig naar het toilet gaan, en zelf hun broek
losknopen, vegen, doortrekken en handenwassen.
Zo trekken thuis en school samen op om de
kinderen te ‘helpen het zelf te doen’ - een
belangrijke montessoriwaarde.
Ouder- en kindadviseur op vrijdag
Nuran Yildirim, onze ouder- en kindadviseur, houdt
vanaf januari niet meer op dinsdag, maar op vrijdag
spreekuur in onze school, van 8.30 tot 12.00 uur. U
kunt bij haar terecht met al uw vragen over
opgroeien en opvoeden. Het is handig als u vooraf
een afspraak met haar maakt, zodat u zeker weet
dat ze beschikbaar is. U kunt haar op alle
werkdagen bereiken via telefoonnummer 06-45 14
71 43.
Percussielessen
Na de danslessen hebben alle kinderen nu eens in
de twee weken percussielessen van meester Rutger
van Muziekschool Aslan. De kinderen vinden zijn
lessen zijn fantastisch: Rutger weet met veel verve
alle leerlingen enthousiast muziek te laten maken.
Taalklassen
De kinderen in de taalklassen leren steeds beter
Nederlands. Sommige kinderen hebben alweer
afscheid genomen van ons, omdat ze een
verblijfsvergunning en een huis hebben gekregen
elders in het land, of omdat ze naar een ander land
worden gebracht omdat ze daar als eerste Europa
binnenkwamen (de zogeheten Dublinprocedure). In
februari gaat de taalklas van 6-12 jaar iets heel
Hollands doen: schaatsen! Gymmeester Arjen en
beide leerkrachten Ruth en Marije gaan mee. De
kleuterklas is momenteel druk doende met het
maken van vetbollen voor de vogeltjes op het
kleuterplein.
Portfolioproject
Sinds enkele maanden voeren we
portfoliogesprekken tussen leerkrachten en
kinderen op basis van de papieren leerlijnen voor
rekenen. Elke woensdag vervangt Neeltje
leerkrachten, die dan buiten de klas in gesprek gaan
met leerlingen over een persoonlijk leerdoel. Dit kan
gaan over een concreet doel op rekengebied “Ik wil
de tafel van 6 kennen” , maar ook een persoonlijk
ontwikkelpunt zijn “Ik wil leren hoe ik ruzies goed
kan oplossen”, of een heel andere leervraag als
“Waarom kunnen sommige dieren vliegen?” De
leerkracht en het kind maken samen een plan voor
het behalen van dit leerdoel, een tijdpad en
evalueren het doel na afloop. Via het ouderportaal
kunnen de ouders van de kinderen met wie dit
gesprek al is gevoerd, het gespreksverslag lezen.
De studenten Onderwijskunde van de
Universiteit van Amsterdam die bij ons stagelopen
hebben inmiddels de leerlijn rekenen helemaal

uitgewerkt in tussendoelen die passen bij onze
school. Deze leerlijnen lopen van groep 0 tot en met
groep 8. De leerkrachten gebruiken deze leerlijnen
tijdens de portfoliogesprekken.
Deze leerlijnen zijn inmiddels verwerkt in ons
leerlingadministratiesysteem Parnassys, waarin
leerkrachten de beheersing van deze doelen
bijhouden op basis van de gesprekken en/of
observaties in de klas. Helaas kan het resultaat van
dit leerlingvolgsysteem vanwege technische
beperkingen bij Parnassys niet weergegeven
worden in het ouderportaal. Het is daarom niet
zichtbaar voor de ouders, noch de kinderen.
Dit verduidelijkt ook weer waarom wij nog op zoek
zijn naar een digitale component voor ons portfolio,
waarin kinderen, ouders en leerkrachten kunnen
bijhouden hoe het gaat met de ontwikkeling van het
kind en waarin dit visueel wordt weergegeven. We
zijn in gesprek met verschillende aanbieders van
digitale omgevingen waarin dit mogelijk zou kunnen,
maar het product dat wij zoeken lijkt nog niet te
bestaan.
Om die reden hebben we een
versnellingsvraag ingediend bij de PO-Raad en
Kennisnet, die luidt: “Hoe kan een digitaal portfolio
als leerling-volg-systeem in functionaliteit aansluiten
bij verschillende en groeiende behoeftes van
scholen met een onderwijsvisie waarbij de leerroute
van het kind centraal staat?” (http://bit.ly/2joCf5A)
Deze versnellingsvraag is inmiddels
goedgekeurd. Dat betekent dat onze school met
enkele andere scholen in Nederland na welke input
een marktpartij zou moeten krijgen om het product
dat we wensen te ontwikkelen.
Gevonden voorwerpen
De komende week zetten we alle bakken met
gevonden voorwerpen in de hal. Alle kleding die op
13 februari nog niet is opgehaald, brengen we naar
een kledingbak.
Oudergesprekken
In februari en maart voeren we met de ouders een
oudergesprek over de ontwikkeling van hun
kind(eren). De leerkrachten schrijven een uitgebreid
ouderverslag, dat u uiterlijk een dag voordat het
gesprek is gepland, kunt inzien via het ouderportaal.
De resultaten van de toetsen zullen ook tijdens dit
gesprek besproken worden. Na de
oudergesprekken zijn de toetsresultaten zichtbaar in
het ouderportaal. Dit omdat we de toetsen graag
eerst mondeling met u willen bespreken.
Pleinwachten gezocht!
We zoeken nog pleinwachten om de pauzes voor
goed te laten verlopen. Kunt u helpen? Aanmelden
kan bij cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.

Snoei- en moestuinhulp
Welke ouders willen ons helpen met het snoeien
van de fruitbomen en het af en toe bijhouden van de
moestuinbakken? Aanmelden kan bij Laura
Bremmers,
laurabremmers@mkcdeamstel.nl
Voorschool
Op de voorschool werken de
kinderen met het thema ‘Wil je mijn
vriendje zijn?’ De kinderen doen
allerlei activiteiten binnen dit mooie
thema.
MKC-stagiaire
Vanaf februari zullen studenten van
de opleidingen onderwijsassistent,
pedagogisch medewerker en
pedagogiek, gecombineerde stages
lopen binnen ons MKC. Op de
voorschool en kinderopvang zullen
ze meedraaien op de groepen, in de
school gaan de stagiaires
individueel werken met kinderen in
de klas om extra begeleiding te
geven.
Komende week start Urgellien.
Urgellien studeert MBO
pedagogisch werk. Elke donderdag
en vrijdag werkt ze van 9.00 tot
13.45 uur in de school, en van 13.45
tot 17.00 uur op de BSO.
Naschoolse activiteiten in het
MKC
In februari en maart organiseren
verschillende sportverenigingen
gratis lessen in de gymzaal in het
MKC, om kennis te maken met
verschillende sporten. Aanmelden
kan bij aanvang van de eerste les bij
de docent. Het gaat om de volgende
activiteiten:
10 lessen kickboksen en weerbaarheid voor groep
3, 4 en 5
8 februari-19 april
14.30-15.30 uur.
10 lessen mini racket sport voor groep 1 en 2
6 februari-24 april
14.30-15.30 uur.
10 lessen basketbal voor groep 6, 7 en 8
9 februari- 20 april
14.30-15.30 uur.

