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Belangrijke data
6-12 Start inzamelen voedselbank
5-12 Sinterklaasfeest
8-12 Paarse vrijdag
12-12 Staking (waarschijnlijk)
21-12 Winterfeest
22-12 Studiemiddag, leerlingen om 12.15 uur vrij,
opvang geopend
23-12 t/m 7-1 Kerstvakantie, opvang tussen kerst en oud
en nieuw gesloten
8-1
Start M-toetsen
11-1 Informatieochtend belangstellende ouders (9.00
uur)
24-1 Poëzieweek en Nationale voorleesweken
26-1 Studiemiddag, leerlingen om 12.15 uur vrij,
opvang geopend
31-1 Studiedag, school gesloten, opvang geopend

Nieuwe kinderen
In november verwelkomen we Mira op de voorschool .
Louis, Wout, Viggo, Evi, Lilya, Noah en Dani
verwelkomen we op de kinderopvang, en Belle, Jack,
Sacha, Amber Lily, Jaliyah, Maxwell, Valerie, Julius, Faas,
Mila, Olivier, Caromae en Cashelle op de naschoolse
opvang. Op school verwelkomen we Shion, Jet, Faas,
Sacha, Noah, Julius, Jaynie, Samuel, Benjamin, Kees en
Raman en op school. In december moeten we helaas op
school ook afscheid nemen van kinderen: van Frency en
Rehanna, twee vluchtelingen die allebei in de reguliere
klassen waren ingestroomd omdat ze al zo goed
Nederlands spreken, alsook van alle andere
vluchtelingen uit de twee taalklassen. Het AZC wordt
verhuisd naar Amsterdam-West, en daarmee verhuizen
de kinderen ook van school. Ook de leerkrachten Pepita,
Ruth en Ellen zullen daarmee na de kerstvakantie onze
school verlaten. We wensen ze heel veel geluk en zullen
ze enorm gaan missen.
Personeelsnieuws
In januari verwelkomen een we een oude bekende op
onze school. Roos Petrie, die vorig jaar de
ziektevervanging van een van onze leerkrachten heeft
gedaan, komt bij ons terug! Ze zal klas 12A op vrijdag
leiden, als duo van Neeltje. Deze vacatureruimte was
ontstaan omdat Madhivi een dag minder is gaan werken.
Roos stelt zich voor:

Een stukje schrijven over wie je bent, in 10 minuten.
Want strakjes worden mijn twee lieve kinderen (4 & 6),
Bowie en Dakota weer wakker.. Daar gaat ie: Ik heet
Rosemarijn. Roos mag ook! Amsterdam is mijn favoriete
stad, ik kan er alles doen wat ik leuk vind. Zoals de
allernieuwste films kijken, met mijn gezin wandelen in de
Jordaan, mensen kijken en ijsjes eten. Op de foto sta ik
voor een raam en etalage die ik een jaar lang heb
ingericht, Kalopsia. ‘ Let you see with beautifull eyes ‘
betekent dat, oftewel ‘Rooskleurig’. Daar geloof ik wel
in! Ik hou van schoonheid, mooie dingen als troost.
Kikker ik altijd weer van op! Sinds kort oefen ik weer heel
veel op de piano. ‘s Avonds een half uur – terwijl ik
eigenlijk niet zo goed ben in discipline… ;-)En ik geef dus
les. Op basisscholen als ‘gewone’ juf én als
theaterdocent. Ook bij Montessorischool de Amstel ga ik
(weer) voor de klas staan en heel veel plezier met jullie
hebben. Tot snel en veel plezier in december & de
kerstvakantie!
Vanaf begin februari komt Anina van Steenwijk
bij ons werken, die al sinds de zomervakantie regelmatig
bij ons invalt. Soile, leerkracht van groep 34B, neemt de
maand februari onbetaald verlof en gaat een bijzondere
fietsreis maken in Nieuw Zeeland die ze al heel lang
wilde doen. Anina zal haar dan vervangen. Na de
voorjaarsvakantie starten we een vijfde
onderbouwgroep. Deze zal full time door Anina worden
geleid.

Anina stelt zich voor:

Ik ben Anina van
Steenwijk en ik woon
sinds kort (weer) in
Amsterdam. Het is
altijd mijn droom
geweest om juf te
worden en dit ben ik
sinds 2010. Na 7 jaar
ervaring in het
werken met kleuters
heb ik vorig jaar
besloten om te gaan
reizen. Ik ben een
jaar in Australië en
Nieuw-Zeeland
geweest en dit was
een geweldig avontuur. Sinds ik terug ben heb ik heel
veel zin om weer het onderwijs in te gaan. Het werken
met kinderen is mijn passie en ik denk dat de visie van
deze montessorischool heel goed bij mij past. Dat merk ik
al tijdens het werken en invallen in verschillende klassen.
We zien elkaar in de wandelgangen!
We prijzen onszelf zeer gelukkig met de komst van deze
twee fantastische leerkrachten naar onze school, zeker
in deze tijd van enorme lerarentekorten.
Op de BSO gaat Debbie per 21 december met
zwangerschapsverlof. Haar verlof zal tot april duren.
Zodra we weten wie haar zal gaan vervangen, laten we
dat weten.
Op het kinderdagverblijf zijn de vacatures op de
babygroep en verticale groep helaas nog niet ingevuld.
Er reageren wel mensen maar we merken dat de markt
weer aantrekt waardoor mensen specifieke wensen
hebben en heel selectief zijn in het aannemen van een
nieuwe baan. Ilja Cortsjens, onze stagiaire van de
verticale groep gaat bijna afstuderen en wil graag bij ons
blijven werken al invalkracht. Daar zijn we heel erg blij
mee, we hebben er alle vertrouwen in dat Ilja de
komende weken haar diploma gaat halen.
Op de voorschool verwelkomen we ook een
nieuwe collega, we zullen de ouders hierover nog
informeren . We hopen dat Bouchra dan ook weer
helemaal hersteld is.
Tussentijd
Na de kerstvakantie zullen pedagogisch medewerkers
van SKW, de kinderopvang organisatie die binnen ons
MKC huist, ons gaan helpen tijdens de pauzes van de
leerlingen. Op die manier hebben we net wat meer
mankracht op de steeds drukker wordende
schoolpleinen omdat de school zo hard groeit.
Bovendien is het een prachtige manier om meer samen

te werken binnen ons MKC, en meer samen op te
trekken als het gaat om de ontwikkeling van de
kinderen. De hulp van ouders blijven we volop nodig
hebben, dus mocht u nog kunnen en willen helpen dan
horen we dat altijd graag!
Staking
Op 12 december zal naar alle waarschijnlijkheid een
landelijke staking zijn van basisschoolleerkrachten.
Omdat al onze leerkrachten daaraan mee zullen doen,
zal de school gesloten zijn op deze dag. Op 6 of 7
december wordt duidelijk of de staking definitief
doorgaat.
Nieuwe openingstijden voorschool
Na de kerstvakantie treedt een nieuwe wet in werking,
de harmonisatiewet, waardoor de voorscholen en
kinderopvang voor 2,5 tot vierjarigen anders
georganiseerd gaat worden. Praktisch betekent dit dat
de openingstijden van de voorschool van ons MKC
veranderen.
Ouders die ook leerlingen binnen het MKC op school
hebben, kunnen pas om 8.15 uur het schoolgedeelte in.
We vragen deze ouders om na het brengen van hun
voorschoolkind op het schoolplein te wachten tot de
buitendeur wordt geopend door de school. Iets langer
blijven op de voorschool is ook mogelijk.
Organisatorisch betekent de verandering het
volgende:
Tot nu toe is de voorschool gratis. Vanaf 1 januari
2018 moeten de ouders een bijdrage betalen, net als
voor de kinderdagverblijven. De ouders komen ook in
aanmerking voor een belastingaftrek. Dynamo, de
organisatie voor de voorschool in onze school, heeft de
ouders hierover al geïnformeerd.
Het aantal uren per dag wordt verhoogd. Tot nu toe
was het aantal uren per dag 3 uur. Vanaf 1 januari 2018
is het 5 uur per dag: van 8.00 tot 13.00 uur
Ook het aantal dagen per week wordt verhoogd.
Ouders kunnen vanaf 1 januari 2018 kiezen voor
minimaal 2 en maximaal 5 dagen per week.
Sinterklaas
Op 5 december gaan de deuren van de school om 8.10
uur open. Wij verwachten dat de kinderen om uiterlijk
8.15 uur in de klas aanwezig zijn. Ouders brengen hun
kind naar de klas en nemen daar direct afscheid. De
kinderen houden hun jas aan.
Om 8.20 uur lopen de kinderen met de leerkracht naar
de Amstel. Op het grasveld heeft elke klas een eigen
plek. Ouders vragen wij om achter de linten plaats te
nemen zodat de kinderen het goed kunnen zien. Ouders
van het kinderdagverblijf en de voorschool die willen
komen kijken, verzoeken we om zelf toezicht te houden
op hun kind, en zelf ook achter de linten plaats te
nemen.

Nadat de Sint welkom is geheten zullen de
klassen op vaste plekken op de route richting school
staan zodat we een rode loper vormen waar de Sint
langs kan lopen. We vragen ouders om niet mee te lopen
naar school. Zo houden we zelf goed het overzicht - we
tellen al 210 leerlingen! Rond 8.50 uur gaan we zonder
de ouders naar binnen en vieren we het Sinterklaasfeest
in de school. Wilt u uw kind een pauzehapje meegeven
voor de ochtend?
Alle klassen gaan om 12.15 uur uit. De kinderen
die naar de naschoolse opvang gaan kunnen om 12.15
uur door de BSO worden opgehaald. Het is de bedoeling
dat u zelf aan de BSO doorgeeft dat uw kind eerder moet
worden opgehaald bij de school.
Op het kinderdagverblijf vieren we sinterklaas
met een eigen sint en eigen pieten – door de groei van
de school kreeg de sint en pieten van school het te druk
om in alle rust ook het kinderdagverblijf te bezoeken. De
kinderen kunnen op het kinderdagverblijf zelf kiezen of
ze sinterklaas willen zien of op hun eigen vertrouwde
groep blijven met de eigen leidsters.
Gebruik fietsenrekken
Onze school heeft prachtige fietsenrekken rondom het
schoolplein, die tevens functioneren als schoolhek. Met
de groei van de school kunnen leerlingen hun fietsen
daar niet altijd meer kwijt, omdat ouders hun fiets daar
ook stallen. Omdat ouders aangaven hun kinderen graag
te leren hun fiets goed en zelf op slot te zetten, vragen
we alle ouders om hun eigen fietsen niet in deze rekken
te plaatsen, maar iets ervoor, zodat de kinderen het op
slot zetten goed kunnen oefenen.
Winterfeest
Op donderdag
21 december
vieren we het
jaarlijkse
winterfeest van
17 tot 18 uur.
Het thema is dit
jaar vrede. In de
hal van de
school komt een
dennenboom te
staan waaraan
kinderen en ouders vredeswensen kunnen hangen. In de
klassen besteden we aandacht aan vrede in de wereld,
en ook hoe je in je klas al kunt zorgen voor een vredige
sfeer, hoe je lief kunt zijn voor elkaar, hoe je
onenigheden kunt oplossen en elkaar kunt helpen
daarbij. De kinderen genieten tijdens het diner op 21
december van meegebrachte hapjes, waarbij het in het
kader van de vrede prachtig zou zijn als kinderen eten
kunnen meebrengen van verschillende culturen. Het
winterfeestdiner wordt gevierd door de voorschoolkinderdagverblijf- en schoolkinderen samen, voor alle

kinderen vanaf 2,5 jaar oud. In de school eindigen we de
maaltijd met een gezamenlijke activiteit op de
leerpleinen voor de kinderen, waarbij opnieuw de vrede
centraal staat. Voor de ouders van school organiseert de
ouderraad weer een borrel in de aula van het MKC,
daarover ontvangt u nog informatie.
Paarse vrijdag
Binnen ons MKC vinden we de acceptatie van diversiteit
heel belangrijk, en besteden we daar regelmatig
aandacht aan met de kinderen. Daarom doen we dit jaar
als team voor het eerst mee met paarse vrijdag. Op 8
december dragen de personeelsleden iets paars, en
besteden we aandacht aan diversiteit in de groepen.
Meer informatie is te vinden op
https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/

M-Toetsen
In januari en februari maken de leerlingen vanaf groep 2
de zogeheten ‘M-toetsen’, de toetsen die in het midden
van een schooljaar worden gemaakt. Deze worden
gebruikt om te zien waar de kinderen staan. De toetsen
zijn verplicht gesteld door de gemeente Amsterdam. Als
het goed is leveren de toetsen ons geen verrassingen op:
we observeren de kinderen immers al heel goed op onze
school. Bij de leerlingen leggen we dan ook geen nadruk
op het feit dat ze een toets maken, immers, al het werk
dat ze doen is waardevol, en het heeft enkel tot doel om
de ontwikkeling van een kind op een bepaald moment
op een aantal vakgebieden te peilen, zodat we ons
leerkrachtgedrag daarop kunnen aanpassen en de
kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
SKW-nieuws
Villa specials
De afgelopen periode zijn er natuurlijk weer leuke Villa
specials geweest op de BSO. Zo is er trapezeles, en zijn
ook andere dingen gedaan. Zoals houtbewerken, waarbij
kinderen met berkenstammetjes in allerlei soorten en
maten, dingen naar eigen inzicht en creativiteit hebben
gemaakt. Ook de smaaklessen waren erg leuk. Ze
hebben dingen geproefd en gekeken naar elkaars
gezichten hoe de smaak werd ervaren. Het ging over
zoet, zuur en andere smaken, maar ook over hoe je de
smaak vond.

Inspectie en
nieuwe
wetgeving
Zowel het
kinderdagdagverblijf
als Villa de
Amstel heeft
een positief
inspectierapport
gekregen. Hier zijn we uiteraard erg trots op, er wordt
met het team hard gewerkt om aan alle eisen te
voldoen. Met name de observaties en bevindingen uit de
praktijk over het pedagogisch klimaat zijn iets om trots
op te zijn. Het inspectierapport is ter inzage in de
klapper op de gang en is binnenkort te lezen op de
website van Kinderopvang SKW (www.kinderopvangskw.nl)
Naschoolse activiteiten
Ingezonden bericht van Monkey Moves
Monkey Moves is een multisport-club voor apekoppen
tussen de 1,5 en 9 jaar, ontwikkeld door
fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers.
Gedurende het schooljaar maken kinderen op een
speelse manier kennis met 11 verschillende sporten.
Vanaf woensdag 8 november geeft sportdocent Koen
Logchies wekelijks apeleuke multisportlessen in de
gymzaal van MKC de Amstel.
Elke woensdag na schooltijd van 14.45 uur tot
17.00 uur zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom. Benieuwd
naar de les? Je bent van harte welkom om gratis te
proberen! Meer informatie en aanmelden kan via deze
website: www.monkeymoves.nl/amsterdam

