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Wenmiddag (12.30-14.00 uur)
MR-vergadering (16.00-17.00 uur)
Tentoonstelling Diversiteitsproject (8.30-8.45
en 14.15-14.30 uur)
Musical en afscheid groep 8
Gymtweedaagse
Afscheidspicknick
Studiedag, leerlingen vrij
Zomervakantie

Nieuwe kinderen
In juli verwelkomen we Kaya en Sam bij ons op school. We
wensen ze een hele fijne tijd op ons MKC.
Personeelsnieuws
Rozalie Grimm is zwanger en verwacht haar tweede kind eind
december. Ze zal half november met verlof gaan. Gisteren
kopte het Parool dat bijna 8.000 leerlingen in Amsterdam nog
niet weten welke leerkracht ze komend jaar zullen hebben
door het nijpende lerarentekort. We zijn dan ook ontzettend
blij dat het ons is gelukt om een vervanger te vinden voor
Rozalie, en bovendien een hele goede. Kitty Versteegen,
ervaren montessorileerkracht, komt op onze school werken.
Ze start na de zomervakantie al eens per twee weken een dag
bij ons in het kader van de werkdrukverminderingsgelden.
Vanaf half november vervult ze het zwangerschapsverlof van
Rozalie. Begin 2019 ontstaat vacatureruimte doordat we een
nieuwe onderbouwgroep starten. Naar verwachting zal Kitty
een deel van deze vacatureruimte gaan invullen. In de
volgende nieuwsbrief stelt ze zich voor.
Wenmiddag
Op dinsdag 10 juli organiseren we de jaarlijkse wenmiddag. De
kinderen gaan naar de groep waarin ze na de zomervakantie
starten, met een van de leerkrachten die ze volgend jaar
hebben. Rond 14.00 uur gaan ze weer naar hun eigen klas. U
kunt uw kind dus gewoon bij de eigen leerkracht ophalen op
het schoolplein.
Musical en afscheid groep 8
Op vrijdag 13 juli nemen de kinderen van groep 8 afscheid van
onze school met een door henzelf geschreven musical.
Overdag spelen en zingen ze de musical voor alle leerlingen, ’s
avonds voor hun eigen (groot)ouders.
Gym op maandag en dinsdag 16 en 17 juli
Op maandag 9 juli hebben de kinderen geen gym. Meester
Arjen is dan nodig op de andere school waar hij werkt.
Daarom hebben de kinderen niet alleen op maandag 16 maar
ook op dinsdag 17 juli gym.

Tentoonstelling Diversiteit
Op 11 en 12 juli is er op de tweede verdieping een
tentoonstelling van de werken die de leerlingen maakten met
SEP tijdens het project Diversiteit waarover we u in de vorige
nieuwsbrief vertelden. De expositie is te bezichtigen van 8.30
tot 8.45 uur, en van 14.15 tot 14.30 uur.
Afscheidspicknick
Op donderdag 19 juli picknicken de kinderen tijdens de lunch
op de schoolpleinen. De leerlingen mogen iets voor de lunch
meenemen. Tijdens de lunch delen we de gerechtjes met
elkaar. Bij de klassen komen intekenlijsten hiervoor te hangen.
Er is dit jaar geen zomerfeest voor de schoolkinderen – in
plaats daarvan vierden we het vijfjarig bestaan. De voorschool
organiseert wel een zomerfeest, daarover zijn de ouders
inmiddels geïnformeerd.
Hulp bij inrichten klassen in zomervakantie
Op maandag 27 augustus, in de laatste week van de
zomervakantie, moeten de klassen weer worden ingericht. In
de zomervakantie moet al het meubilair van de vloer vanwege
het in de was zetten van de vloeren. Ook zijn er klusjes, zoals
het ophangen van lijstjes en het in elkaar zetten van
ikeakasten. Op onze oproep voor ouderhulp hebben al twee
ouders gereageerd. Kunt u ook helpen? Aanmelden kan bij
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.
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