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Belangrijke data
8-11
Ouderavond kinderdagverblijf
11-11
Knutselmiddag Sinterklaas
14-11
MR-vergadering (16.00 uur)
14-11
GGD Schoolarts vijfjarigen
15-11
Ouderbijeenkomst
vluchtelingkinderen (14.15-15.15 uur)
17-11
Ouderavond naschoolse opvang
21-11
GGD Schoolarts vijfjarigen
21-11
Studiedag taalklassen:
taalklaskinderen geen school.
22-11
GGD Schoolarts vijfjarigen
23-11
Informatieochtend belangstellende
ouders (9.00 uur)
23-11
Information morning in English (10.30
o’clock)
28-11
Studiedag (BHV-training team): alle
leerlingen vrij. Opvang is geopend.
29-11
Ouderraad vergadering (19.30 uur)
5-12
Sinterklaas, leerlingen om 12.15 uur
vrij, opvang is geopend.
22-12
Winterfeest
26-12 t/m 31-12 Gehele MKC gesloten
(kerstvakantie)
2-1 t/m 8-1
School gesloten (kerstvakantie),
opvang geopend
Nieuwe kinderen
In november verwelkomen we Angelina, Karel, Noa,
en Senna op school. Op het kinderdagverblijf en de
BSO verwelkomen we Louise, Willem, Henry,
Jessie,Beau en Iker. We wensen ze heel veel
plezier op ons MKC.
Even voorstellen

Wij zijn de nieuwe juffen van de taalklas voor 6-12
jaar op MKC De Amstel: Ruth van de Vrede
en Marije van Roekel. Ruth werkt op maandag,
dinsdag en woensdag en Marije op donderdag en
vrijdag.
Ruth werkte elf jaar lang als buurtopbouwwerker
Jeugd in Amsterdam-Oost en is pas getrouwd,
en Marije werkt de andere drie dagen als leerkracht
op de internationale school van Den Haag en heeft
eerder in Schotland en Turkije gewoond. Wij zijn
beide woonachtig in Amsterdam.
We hebben veel plezier in het werken op deze leuke
school!
Tijdelijk andere leiding groep 1/2B
Helaas zal juf
Saïda de
komende tijd
(deels) afwezig
zijn. Ze heeft te
veel van
zichzelf
gevraagd, en
moet rust
nemen. Voor de vervanging van Saïda hebben we
vrijwel onmiddellijk twee nieuwe leerkrachten
gevonden: Mieke Baracs (ma, di, wo) en Roos
Petrie (do, vr).
Het vinden van invallers bij zieke
leerkrachten is momenteel een groot probleem –
diverse media berichten er regelmatig over. Als er al
invallers beschikbaar zijn, is dat meestal tijdelijk,
waardoor klassen regelmatig veel verschillende
invallers krijgen. Heel vaak ook zijn er helemaal
geen invallers beschikbaar en moeten de kinderen
worden verdeeld over andere klassen, of wordt de
klas deels geleid door de intern begeleider of
directeur – waardoor andere belangrijke taken
blijven liggen.

Wij hadden het grote geluk
dat we in september twee
leerkrachten – Roos en Mieke–
hadden geworven voor een derde
vluchtelingklas op een andere
school. Die klas gaat niet door,
hoorden we enkele weken geleden
- het COA (Centrale Opvang
Asielzoekers) geeft momenteel
voorrang aan alleenstaanden in de
stad. Toen Saïda uitviel en we
Roos en Mieke belden, bleken ze
nog beschikbaar.
We zijn erg blij dat we de
vervanging van Saïda op deze
manier en zo snel hebben kunnen
regelen. Mieke en Roos werken
heel hard om zich zo snel mogelijk
in te werken en onze
montessoriaanse manier van
werken eigen te maken - daarbij geholpen door het
feit dat Saïda een hele goede basis heeft gelegd en
de kinderen uitstekend onderwijs heeft gegeven, en
doordat wij een school vormen met een zeer hecht
team en een warme, professionele cultuur waarin
de verantwoordelijkheid voor de leerlingen wordt
gedeeld en samenwerking vanzelfsprekend is.
Intern begeleider
Soile Daniel is dit schooljaar behalve leerkracht ook
de intern begeleider van onze school. De intern
begeleider coördineert en begeleidt de leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben, ontwikkelt
het zorgbeleid en begeleidt leerkrachten bij hun
professionalisering op het gebied van het extra
begeleiden van leerlingen in de klas. Deze week
start Soile met leesgroepjes voor de kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben op dit gebied.
Personeelsnieuws van de opvang
Inge is bevallen van een zoon, Finn. Iets eerder dan
verwacht, maar alles gaat goed met moeder en
kind.
Marijke Kroon is aangenomen op de BSO, zij gaat
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
werken en zal 14 december starten. Marijke werkt al
jaren in de kinderopvang en komt nu ook van een
BSO locatie.
Persoonlijke spullen op school
Regelmatig nemen kinderen speelgoed van thuis
mee naar school. In overleg met de leerkracht mag
dat, maar dit is altijd op eigen risico. Als het stuk
gaat op school, heeft de school daarvoor geen
verzekering en kan geen schade vergoeden.
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In de krant!
Op 16 oktober bracht de wereldberoemde Fabien
Cousteau een bezoek aan de bovenbouwgroep.
Fabien Cousteau vertelde over de oceanen en het
duurzaam gebruiken ervan. Een uur lang hebben de
leerlingen ademloos geluisterd, de Engelse lezing
vertaald en samengevat voor elkaar, vragen gesteld
in het Engels – en doorgevraagd als het antwoord
niet bevredigend was. Een middag om nooit te
vergeten. Het Parool wijdde er een twee pagina’s
groot item aan, dat u bij deze nieuwsbrief als bijlage
ontvangt. We zijn trots!
Ouderhulp versieringen sint
Welke ouders willen vrijdag 11 november helpen om
de school in sintsferen te brengen? Aanmelden kan
bij de leerkracht van uw kind. De middag duurt van
12.00 tot 15.00 uur, maar als u korter kunt komen
dan is dat ook al fijn.
Op tijd komen
De school opent dagelijks om 8.15 uur. Om 8.30 uur
beginnen de lessen, en wordt u verzocht direct de
school te verlaten. Als u onverhoopt te laat komt,
vragen we u uw kind alleen, zonder u, de klas in te
laten gaan. Op deze manier worden de andere
leerlingen en de leerkracht zo min mogelijk
gestoord. De komende tijd zullen we briefjes
uitdelen aan kinderen die te laat komen. Mogelijk
komt in de komende tijd Leerplicht controleren bij de
deur. Te laat komen wordt altijd genoteerd in
Parnassys, en frequente telaatkomers worden
gemeld bij Leerplicht.
Potjes en overpotjes
Welke ouder weet een goedkoop adresje voor het
aanschaffen van 20 potjes, 20 overpotjes, tuinaarde
en plantjes zodat ook de taalklaskinderen een
plantje op hun tafel kunnen hebben om voor te

zorgen? Tips kunnen worden gemaild naar
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl
Douchen na gym
Alle kinderen vanaf groep 3 douchen na de gymles.
Wilt u uw kind daarom op dinsdag en donderdag
een handdoek meegeven?
Grootouderparticipatie
Onze school vindt niet alleen ouderparticipatie
essentieel, ook grootouderparticipatie vinden we
heel belangrijk. Opa’s en oma’s kunnen de klassen
volgen via de app Klasbord. Grootouders zijn ook
van harte welkom om op school te helpen met het
lezen of oefenen van tafels. Aanmelden kan bij de
leerkracht van uw kleinkind.
Poppen en poppenkleertjes
De taalklaskinderen hebben in hun leventjes nog
niet veel kunnen spelen. Dat kunnen ze nu bij ons
op school gelukkig eindelijk doen. Maar we hebben
nog niet zo veel poppen en poppenkleertjes. Heeft u
thuis poppen of poppenkleertjes over? Het is van
harte welkom in de twee taalklassen.
Bericht van de ouderraad
We zijn een enthousiaste en betrokken groep
ouders en zetten ons in voor onder andere de
organisatie van het winterfeest, het zomerfeest en
de avondvierdaagse. Daarnaast regelen we de
betaling van de ouderbijdrage en stellen we hiervoor
een begroting op in overleg met Cordula en het
team. Tussendoor ondersteunen we regelmatig bij
praktische zaken, bijvoorbeeld door te helpen bij het
versieren van de school, bij het kiezen van een
goed doel voor de school of brengen we nieuwe
ideeën in.
Het bestuur bestaat uit Philomeen
Ackermans (voorzitter), Jaap Wieland
(penningsmeester) en Elvira van den Berg
(secretaris). Philomeen heeft 3 kinderen bij ons op
school: Bram in de bovenbouw, Izzie in de
middenbouw bij juf Saskia en meester Pim en Sten
bij de kleuters van juf Laura en juf Neeltje. Jaap
heeft ook 3 kinderen, maar alleen zijn oudste Joa zit
bij de middenbouw van juf Soile en meester Pim.
Tot slot heeft Elvira 2 kinderen op school: Heleni bij
juf Saskia en meester Pim en Silvio bij de kleuters
van juf Tessa en juf Neeltje. Daarnaast zijn Régine
Relyveld, Lilly Evers, Sylvia Roozen, Ron
Roseboom/Damian McCrossan, Jessica Peters,
Caroline Verweij en Andrea van As actieve leden
van de ouderraad. Dit jaar hebben we twee juffen
die de ouderraad versterken: juf Tessa en juf Laura!
Ook zal de ouderraad weer meerdere
avonden bij elkaar komen en de eerste keer was
afgelopen donderdag 28 oktober. Heb je interesse
om aan te sluiten bij de ouderraad, dan kun je altijd
mailen naar ouderraad@mkcdeamstel.nl. De

komende vergaderdata staan inmiddels in de
ouderagenda op de website.
In het bijzonder zijn we op zoek naar ouders
die het leuk vinden om te helpen bij het inrichten en
onderhouden van de moestuinbakken (graag
contact opnemen met juf Laura). We zouden ook
graag een soort ouderband of ouderkoor willen
oprichten, die op verschillende feesten gedurende
het jaar wil optreden! Past dit bij je en vind je het
leuk om op een creatieve manier betrokken te zijn
bij de school van je kind? Geef je dan op bij
Philomeen of stuur een mail naar
ouderraad@mkcdeamstel.nl.
Tot slot horen we het altijd graag als ouders
ideeën hebben over activiteiten of willen helpen
tijdens een feest.
De ouderraad wenst iedereen een mooi
schooljaar toe.
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Betaling ouderbijdrage
Mocht u uw jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage nog
niet hebben betaald, wilt u dit dan, met de viering
van sinterklaas voor de deur, als nog doen? Voor
kinderen van groep 1 tot en met 5 vragen we 65
euro per schooljaar, en voor de kinderen van groep
6 tot en met groep 8 100 euro. 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?
Intocht sinterklaas
Op maandag 5 december brengen sinterklaas en
zijn pieten een bezoek aan onze school. Omdat ons
MKC zo sterk is gegroeid, en we de intocht veilig
willen laten verlopen, zal de organisatie dit
schooljaar strakker zijn dan voorheen. De school
gaat op deze speciale dag al om 8.05 uur open. De
kinderen moeten uiterlijk om 8.15 uur op school en
op het kinderdagverblijf aanwezig zijn. Om 8.15 uur
lopen de leerlingen van school naar de Amstel. Op
de grasvelden worden verschillende vakken
gemaakt: elke klas heeft een eigen vak. We
verzoeken alle ouders om met hun kind in het vak
bij hun kind te blijven, en toezicht te houden op het
eigen kind. Als u als ouder niet bij de intocht kunt
zijn, wilt u dit dan nog even doorgeven aan de
leerkracht? Mocht u onverhoopt te laat zijn, dan
vragen we u om zelf naar de Amstel te lopen.
Sinterklaas en zijn pieten vereren alle kinderen

Herfstwandeling
De onderbouwgroepen maken deze maand een
herfstwandeling en leren van alles over dit
bijzondere seizoen. Meer informatie ontvangt u via
de leerkracht van uw kind.

Parkeren in de parkeervakken
De gemeente handhaaft regelmatig bij de school om
parkeerders op de stoep te beboeten. Het parkeren
op de stoep levert gevaarlijke situaties op voor naar
school fietsende en lopende kinderen.

Winterfeest

Inzameling voedselbank
In december doen we mee met
een inzamelingsactie voor de
Voedselbank. De kinderen
krijgen een doosje mee naar
huis, dat gevuld kan worden
met houdbare producten.
Zorgen voor elkaar is een
belangrijk onderdeel van de
montessorivisie. Daar past een
inzamelingsactie voor een goed doel natuurlijk
uitstekend bij. Meer informatie over welke producten
u precies kunt geven, ontvangt u in december.

Ook dit jaar viert onze school een winterfeest in
december. De hal zal daarvoor in wintersferen
worden omgetoverd. In de groepen besteden we
aandacht aan de verschillende feesten die worden
gevierd in de winter. Zo maken de kinderen kennis
met verschillende culturen en religies – een
belangrijk onderdeel van het montessoriaanse
zogeheten ‘kosmische opvoeding en onderwijs’.
Kosmische opvoeding en onderwijs gaat uit van de
gedachte dat je als mens bent verbonden met alles
wat leeft in het verleden, heden en de toekomst, en
dat het belangrijk is om met respect met elkaar om
te gaan. Daarbij vormt ‘burgerschap’ een onderdeel
van de kerndoelen die kinderen op een basisschool
moeten behalen volgens het Ministerie van
Onderwijs. Daarom hebben we gekozen voor een
winterfeest: een feest waarop alle kinderen zich
thuis kunnen voelen.
Op 22 december opent het MKC om 17.00
uur de deuren voor het Winterfeest voor alle
kinderen vanaf 2,5 jaar. De kinderen nemen een
gerechtje mee, daarvoor worden t.z.t. intekenlijsten
bij de groepen gehangen. Tijdens het diner wordt er
voor de ouders een borrel georganiseerd in de aula.
Daarvoor hebben we ouderhulp nodig. Wie zou
willen zorgen voor een borrelhapje? Wie kan helpen
met het klaarzetten van de drankjes, de bardienst,
het opruimen of voor muziek kunnen zorgen?
Inschrijven kan op intekenlijsten die binnenkort bij
elk lokaal, bij de voorschool, het kinderdagverblijf en
de BSO komen te hangen. Opgeven kan ook via het
ouderportaal van de opvang, bij de klassenouders
van school of rechtstreeks bij iemand van de
ouderraad. Opgeven kan tot uiterlijk 16 december.
Samen maken we er een sfeervol en spetterend
feest van!

