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Onderbouw naar het Amsterdam Museum
Groep 3 naar het Amsterdam Museum
Extra informatieochtend voor
belangstellende ouders (in het Nederlands),
10.30 uur
Groep 4-8 naar het Amsterdam Museum
Studiedag MKC: school en
kinderdagverblijf gesloten, BSO
open
Extra information morning in
English (10.30 o’ clock)
Meester- en juffendag
Goede Vrijdag, school gesloten
Tweede Paasdag, MKC gesloten
Eindcitotoets groep 8 (t/m 21-4)
Koningsspelen
Meivakantie, school gesloten,
opvang geopend (t/m 8-5)
Koningsdag, MKC gesloten
Schoolreisje onder- en
middenbouw
Tweede Pinksterdag: MKC
gesloten
Schoolfotograaf kinderdagverblijf
Schoolfotograaf voorschool en
school

Nieuwe kinderen
In maart verwelkomen we op school Ida
en Ruby. Op het kinderdagverblijf
verwelkomen we Boris, Samual, Mia, Stian, Quinn.
Op de BSO verwelkomen we Niels, Ida en Lucas.
Op de voorschool verwelkomen we Tung, Aizea en
Bram.
Studiedag MKC
Op donderdag 24 maart heeft het hele MKC een
studiedag, en zijn de kinderen vrij. We gaan dan
aan de slag met de vraag hoe we het aanbod en de
begeleiding op de voor- en naschoolse opvang, de
voorschool en de school beter op elkaar kunnen
afstemmen, zodat we steeds meer een integraal
montessori kindcentrum zullen vormen.
Amsterdam Museum
Op 14, 15 en 16 maart gaan al onze leerlingen naar
Amsterdam Museum (www.amsterdammuseum.nl).
Daarvoor is begeleiding van ouders nodig. Kunt u
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mee? Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind.
De leerlingen van groep 1 tot en met 3 gaan met de
Cultuurbus, een
gesubsidieerde bus
van de gemeente.
We vertrekken
vanuit school en
worden op school
teruggebracht. De
groepen 4 tot en met
8 gaan met het
openbaar vervoer.
Heeft u een
kind(eren) in deze
groep(en), wilt u uw
kind(eren) dan een
opgeladen OVchipkaart meegeven
op deze dag? Meer
informatie over dit
uitje ontvangt u van
de leerkracht van uw
kind.
Meester- en
juffendag
Op onze school
vieren de meester en juffen hun verjaardag niet in
de klas, maar organiseren in plaats daarvan jaarlijks
de meester- en juffendag. Op deze dag mogen
kinderen verkleed naar school komen, spelletjes
meenemen en maken we het extra gezellig in de
klas. Op Klasbord volgt daarover nog meer
informatie.
Innovatieproject
Een kleine maand geleden zijn twee master
onderwijskundestudenten van de Universiteit van
Amsterdam, Joany van der Weyden en Anne-Marijn
Bruijn, bij ons gestart met het innovatieproject ‘Het
ontwikkelen van een blended kindportfolio’. Doel is
een portfolio waarin elke leerling het eigen
leerproces kan volgen. Het portfolio is
leerlinggestuurd: leerlingen zijn zelf verantwoordelijk

voor het invullen en toevoegen van hun verslagen,
foto’s, filmpjes et cetera, uiteraard onder
begeleiding van de leerkracht. Daarvoor houden we
de komende weken steekproefsgewijs interviews
met leerlingen en stellen daarbij onder meer de
volgende vragen: hoe vinden zij dat een portfolio
eruit zou moeten zien? Wat zou er in moeten
komen? En op welke manier?
Daarnaast is het portfolio ook bedoeld om ouders
en leerkrachten een mooi en overzichtelijk beeld te
kunnen geven van de ontwikkeling van
het kind. Daarom de volgende vraag:
welke ouders zouden mee willen
denken over de inhoud en vormgeving
van een dergelijk portfolio? Aanmelden
kan bij Sacha,
sachaschrier@mkcdeamstel.nl.
Thema voorschool en
kinderdagverblijf: wij maken kunst
Het is de kunst iets te verzinnen
Wat nog niemand heeft verzonnen
Waaraan niemand is begonnen
Iets met hout of verf of steen
Helemaal van jou alleen
Met dit gedicht als motto
betreden we de wijde wereld van de
kunst. De voorschool- en
opvangkinderen onderzoeken en
experimenteren met verschillende materialen zoals
hout, pottenbakkersklei en verf, en maken
kunstwerkjes. Welke ouders zouden hier ons graag
bij willen helpen? Aanmelden kan bij de
pedagogisch medewerkers. In week 15 organiseren
we een tentoonstelling van al het gemaakte werk.
Oudercommissie kinderdagverblijf
De oudercommissie van het kinderdagverblijf is
dringend op zoek naar nieuwe leden.
Vindt u het leuk om mee te denken en te beslissen
over beleid, wilt u de kwaliteit van de kinderopvang
vergroten en samenwerken met andere ouders in
de oudercommissie? Aanmelden kan bij de
voorzitter van de oudercommissie, Jurien Korzelius,
moeder van Juul en Jins van de Vlindertjes.
Ruildagen kinderopvang
Er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid
tot het afnemen van ruildagen. We merken dat de
afspraken hierover soms onduidelijk zijn. Deze kunt
u nalezen op de volgende site:
https://www.kinderopvangskw.nl/filemanager/praktisch_informatie/Ruilendage
n_2015.pdf
Villa de Amstel
Per 1 mei gaat Bart ons verlaten. Hij werkt
de overige dagen van de week bij een andere BSOlocatie van kinderopvang SKW en gaat de dagen
dat hij bij de Amstel werkte andere werkzaamheden

doen. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe
pedagogisch medewerker is inmiddels gestart. We
zullen ‘Bart de Bouwer’ gaan missen, maar wensen
hem veel succes met al zijn werkzaamheden.
Activiteiten op de BSO
Op het kinderdagverblijf genieten de kinderen nog
steeds van MEMO. De muzikanten komen met de
meest prachtige muziekinstrumenten op bezoek.
Om het aanbod nog verder uit te breiden zijn we op
zoek naar iemand
die een aantal keer
schaakles wil geven
aan de kinderen.
Welke ouder vindt
het leuk om dat te
komen doen bij ons?
We zijn geregeld op
zoek naar mensen
die het leuk vinden
om kinderen op de
BSO iets nieuws te
leren, zoals
schaken, pianoles,
een sportactiviteit of
een hobby. Vindt u
het leuk om eens
een aantal lessen te
komen geven?
Aanmelden kan bij de medewerkers van de BSO.
Voorjaarsschoonmaak
Op de laatste dag voor de vakantie hebben alle
kinderen van het MKC met ouders en leerkrachten
alles gepoetst, gesopt en opgeruimd. Maria
Montessori schreef al hoe belangrijk de zorg voor
de omgeving is.
Door kinderen
voor hun eigen
omgeving te laten
zorgen, voelen ze
zich
verantwoordelijk
daarvoor, en
in een nette en
schone omgeving
leren en
ontwikkelen
kinderen zich
beter en meer.

*De volgende nieuwsbrief verschijnt in april*

