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Belangrijke data
2-11 Start tevredenheidsenquête onder ouders,
leerlingen en leerkrachten
2-11 Verhuur van gitaren aan de
bovenbouwleerlingen
2-11 Start levering gratis schoolfruit
3-11 Start muzieklessen
4-11 Onderzoek tienjarigen door de GGD
17-11 Schaatsen voor Water (Plan Nederland)
door de bovenbouwgroep
20-11 Studiedag, schoolteam wordt BHV
geschoold, leerlingen vrij, opvang open
23-11 Informatieochtend voor belangstellende
ouders (9.00 uur) (In English at 10.30
o’clock)
4-12 Sinterklaasfeest, leerlingen om 12.00 uur
vrij.
16-12 Midwinterdiner
Nieuwe kinderen
In november verwelkomen we de volgende kinderen
op onze school: Joey, Nikita, Harper, Alyssa,
Maxwell, Felix, Lotte, Melis en Fay. Op de
voorschool en de opvang verwelkomen we Tomás,
Melis, Camée, Eliot, Fedde, Anthu, Nikita, Michelle,
Lana, Turan, Teun, Joey en Nikita.
Personeel
Jaqueline stelt zich voor: ‘Per 6 oktober ben ik
iedere woensdag
werkzaam als
administratief
medewerker op De
Amstel. Voorheen
was ik op de
woensdag op
montessorischool
Steigereiland te
vinden. Toen Cordula
aangaf mij nodig te
hebben op De Amstel
heb ik direct ja
gezegd. Ik ken Cordula van Steigereiland en een
aantal collega’s van MKC de Amstel hebben op de
5e montessorischool gewerkt, waar ik de overige
dagen werk. Ik ben dus in een nieuwe (maar
vertrouwde) omgeving komen werken.’
Op 9 november komt onze collega Sacha Schrier
weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij gaat

zich dit schooljaar voornamelijk bezighouden met
nieuwe, bovenschoolse projecten op het gebied van
ICT.
Tevredenheidsenquête
In de week van 2 november laten we een
tevredenheidsenquête afnemen onder onze ouders,
leerlingen vanaf groep 3 en personeelsleden. U
ontvangt per mail een persoonlijke link, waarmee u
de enquête kunt invullen. De leerlingen vullen de
enquête in op papier op school. Het invullen gebeurt
anoniem.
Schoolfruit van de EU
Aanstaande maandag
krijgt onze school 21
weken lang voor alle
leerlingen gratis fruit en
groente. Onze school is
namelijk één van 1.900
scholen die mag
deelnemen aan het
project ‘EU-Schoolfruit’.
Doel van dit project is
om gezond eten bij
kinderen te stimuleren.
Kinderen die gezond eten, zitten beter in hun vel,
worden minder snel ziek en leren gemakkelijker.
Bovendien draagt het eten van veel fruit en groente
bij aan een relatief lagere klimaatbelasting dan als
in plaats daarvan bewerkte of dierlijke producten
gegeten worden. Redenen genoeg voor onze
school om mee te willen doen aan dit project. U
hoeft gedurende deze periode geen fruit of groente
mee te geven aan uw kind voor het pauzehapje.
Gitaarlessen
Op dinsdag 3 november start de bovenbouwgroep
met gitaarlessen. Op maandag 2 november krijgen
alle bovenbouwleerlingen die zelf geen gitaar
hebben een gitaar mee naar huis, na inlevering van
een envelop met daarin € 20 voor de huur van de
gitaar en het ingevulde contract. Als uw kind al een
goede gitaar heeft hoeft dit natuurlijk niet.

Aan het eind van het schooljaar kunt u deze gitaar
indien gewenst kopen door € 50 bij te betalen, of
weer inleveren bij school.
U kunt de envelop inleveren bij
Ilse, Roy of Cordula, waarna
we uw kind een kwitantie
meegeven en een gitaar. Op
de dinsdagen dat er
gitaarlessen worden gegeven,
dient uw kind de gitaar mee
naar school te nemen. Het is
handig als u een kaartje maakt
aan de hoes van de gitaar met
daarop de naam van uw kind,
zodat uw kind deze
gemakkelijk kan herkennen.
Het is de bedoeling dat uw
kind thuis veel oefent. Met
behulp de app ‘Guitar Tuna’ kan de gitaar vrij
eenvoudig gestemd worden. Indien de huur voor de
gitaar voor u lastig is op te brengen, dan kunt u een
mail sturen naar
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl. We kijken dan
of we samen een oplossing kunnen vinden.
Luizen
De laatste weken zijn er helaas weer wat luizen
gesignaleerd. Wilt u uw kind(eren) ook thuis weer
even controleren op de kriebelbeestjes?
Leerlingverkiezing goed doel
Deze maand gaan onze leerlingen naar de
stembus. Er komen posters in de school te hangen
van goede doelen. De kinderen mogen stemmen,
en voor het doel dat de meeste stemmen krijgt,
organiseren we een activiteit om geld in te zamelen.
Het ophalen van geld voor een goed doel past bij de
visie van onze school: kinderen leren om goed voor
elkaar te zorgen en om dingen te delen.
Vrijwillige ouderbijdrage 2015-2016
De ouderraad van Montessorischool De Amstel
vraagt van alle ouders van onze leerlingen een
jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage
komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel
summier gelden beschikbaar worden gesteld door
de rijksoverheid, maar die sfeer- en
kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet
daarbij denken aan het Sinterklaas- en
midwinterfeest, het schoolreisje voor de onder- en
middenbouw, het schoolkamp voor de bovenbouw
en het zomerfeest. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, is
deze essentieel om de genoemde activiteiten te
kunnen bekostigen. De hoogte van de
ouderbijdrage bedraagt voor schooljaar 2015-2016
€ 85 per bovenbouwleerling en € 50 per onder- en
middenbouwleerling. U kunt uw bijdrage storten op
rekeningnummer NL25 TRIO 0198 1457 56 t.n.v.
Ouderraad Montessorischool de Amstel. Wilt u bij
de betaling de voor- en achternaam van uw

kind(eren) vermelden? Indien u de ouderbijdrage
niet kunt of wilt betalen, kunt u hierover contact
opnemen met de directeur van de school, Cordula
Rooijendijk, via cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.
Als u vragen heeft met betrekking tot de
ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de
penningmeester van de ouderraad:
jaapwieland@outlook.com. Alvast hartelijk dank
voor uw bijdrage!
Op tijd komen
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is
op school? Het te laat komen wordt bijgehouden in
onze administratie. Frequente telaatkomers worden
door ons gemeld bij de leerplichtambtenaar, zoals
door de overheid is voorgeschreven.
De herfst

30 september was het eindelijk zover: het
oogstfeest op MKC de Amstel. De kinderen hebben
’s ochtends de appels en peren geplukt uit onze
eigen boomgaard. ’s Middags waren alle kinderen
en ouders van het MKC uitgenodigd voor het
oogstfeest. De kinderen hebben appels geperst, het
appelsap gedronken, appelpannenkoeken gegeten
en hebben mooie appeltekeningen gemaakt.
Aansluitend op het oogstfeest is het thema herfst
aangebroken op het MKC. We lezen uit boekjes
over de herfst, zingen over de herfst en maakten

samen soep van een echte herfstgroente:
pompoenen!

hebben de robot zelf een naam gegeven: hij heet
Robbie Robot.
Kinderyoga
Vanaf 17
november
starten we op
het
kinderdagverblijf
met kinderyoga.
Een
yogadocente
geeft op dinsdag
vanaf 15.30 uur
vijf lessen voor
kinderen van 2,5
tot 4 jaar. Zo
kunnen de
kinderen heel
ontspannen naar
huis.
Villa specials
In november zijn er weer nieuwe ‘villa specials’ op
de BSO, met onder andere Aikido voor kinderen van
6 jaar en ouder. Gedurende zes lessen van een
professionele leraar kunnen de kinderen
kennismaken met de beginselen van deze Japanse
krijgskunst die gericht is op zelfverdediging.
Inschrijven kan via ons e-mailadres
deamstel@kinderopvang-skw.nl

Voorschool De Amstel
We zijn bezig met
het thema: ‘Ik
ontdek’. Want de
kinderen zijn
nieuwsgierig naar
hoe de bladeren
verkleuren, waar de
kastanjes te vinden
zijn en wat er nog
meer in de herfst
gebeurt. De
kinderen ontdekken
met echt materiaal
en via verschillende
spelactiviteiten. Er
wordt ook hard
gewerkt aan het maken van een eigen herfsttafel
met alles wat nu uit de bomen valt, zoals
beukennootjes, eikeltjes en blaadjes.
Voor de herfstvakantie hebben we gewerkt met het
Kinderboekenweekthema ‘Raar, maar waar’. De
kinderen dansten met plezier op het lied ‘Raar maar
waar’. We hebben verschillende proefjes gedaan.
zoals een met een ballon waarbij je haar recht
overeind gaat staan. Ook hebben de kinderen, vol
trots, samen een robot gemaakt. De kinderen

Oudergesprekken Villa de Amstel
In november starten we met de oudergesprekken op
het kinderdagverblijf en de BSO, n.a.v. observaties
van de leidsters. De gesprekken met ouders van het
kinderdagverblijf zullen ’s avonds plaatsvinden.
Binnenkort maken we hiervoor een inschrijflijst.
Ouders van kinderen op de BSO worden door de
medewerkers zelf uitgenodigd.
Huisregels kinderdagverblijf Villa de Amstel
Binnenkort komen de huisregels van het
kinderdagverblijf voor ouders op het ouderportaal te
staan. Daarmee verzoeken we u onder meer om de
kinderwagens buiten te laten staan, en om
overschoenen aan te trekken zodra u het
kinderdagverblijf betreedt. Dit is in overleg met de
oudercommissie en het team besloten, om het zand
en ander vuil zo veel mogelijk buiten te houden. Er
komt een mand met overschoenen te staan in het
eerste halletje. Daarbij is het fijn als u slofjes of antislipsokken voor u kind meeneemt, zodat de
schoentjes van de kinderen in de gang bij de
kapstok kunnen blijven staan. Voor kinderen is het
ook prettiger en gezonder om op blote voeten of
slofjes te lopen dan op schoenen.

Montessoriopleiding
De montessoriopleiding is inmiddels in volle gang.
Ook pedagogisch medewerksters Rosanna en Ellis
volgen deze opleiding – ze waren per ongeluk niet
genoemd in een vorige nieuwsbrief. Fenna van
SKW is in het kader van deze opleiding bij een MKC
in Eindhoven geweest, waar ze een rondleiding
kreeg. Het was mooi en inspirerend om te zien hoe
de ruimtes voor de kinderopvang zijn ingericht met
montessorimateriaal, en hoe de kinderen hiermee
werken.
Doel van de montessoriopleiding is om alle
medewerkers van het MKC te scholen, en om
samen doorgaande leerlijnen te ontwerpen. Zo
kunnen alle kinderen in ons MKC, van 0 tot 12 jaar
oud, vanuit de montessoripedagogiek en –visie
opgroeien en leren.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december

Volg ons dagelijks op:
Twitter: @mkcdeamstel
Facebook: https://nlnl.facebook.com/mkcdeamstel
en de app Klasbord

