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Nieuwe kinderen
In oktober verwelkomen we Leah, Aliz, Jaliyah,
Giosué, Lisa, Jelisa, Fajar, Jayden, Aya op school.
Op de voorschool verwelkomen we Sophia en het
kinderdagverblijf en de BSO Thijs, Tammie,
Florence, Charlie Diana en Aaliyah. We wensen ze
heel veel plezier op ons MKC.
Even voorstellen
Graag wil ik me even voorstellen! Ik ben Pepita
Franke, de juf van de nieuwe klas
voor kleuters
die onlangs in
AZC
Wenckebachw
eg zijn komen
wonen. Ik heb
lange tijd in
Spanje
gewoond en
had daar een
eigen
Nederlandse
school. Sinds
een paar jaar
woon ik in
Amstelveen en
de afgelopen tijd heb ik gewerkt met
kleuters, expats en
nieuwkomers/vluchtelingen. Het is
altijd weer spannend om een nieuwe
klas te starten; ik heb er heel veel zin
in en kijk er naar uit jullie te
ontmoeten!

Mijn naam is Henk en ik ben
sinds oktober de nieuwe
conciërge op school op
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van
7.45 tot 14.15 uur.
Hiervoor werkte ik fulltime in
een hotel als medewerker
algemene dienst/klusjesman.
Trommelen is sinds mijn 15e
mijn passie en ik heb vanaf
mijn 18e al drummend de hele wereld afgereisd,
maar daardoor ging ik mijn vrouw uiteindelijk te veel
missen. Twee jaar geleden was ik conciërge op IKC
Zeeburgereiland en op de Nationale Balletacademie
in Amsterdam. Het werken als conciërge vond ik
toen al heel dankbaar werk. De interactie met
kinderen vind ik erg leuk. Kinderen komen vaak met
zeer verfrissende ideeën en hun wereld is nog
onbevooroordeeld, ze rationaliseren minder en
leven meer in het moment.
Het ontlasten van de
leerkrachten door allerlei
klusjes te kunnen doen vind ik
erg nuttig en dankbaar werk.
Verder hou ik van stripboeken
lezen en films kijken. Ik doe
niet aan sport maar heb wel
het voornemen regelmatig te
gaan zwemmen.
Nieuwe kleuterklas juf
Pepita
Afgelopen maandag zijn
Rozin, Aryan, Mohamed,
Ranya, Adrina, Marieh en
Fatima in onze nieuwe klas
gestart bij juf Pepita. De
kleintjes hebben op de eerste
dag al geleerd over de rups
en de kikker, in het winkeltje
en in de poppenhoek
gespeeld, en Marieh leerde
op de allereerste dag zelfs fietsen!

Binnenkort ontvangt u een bericht over de dagen
waarop u geen fruithapje hoeft mee te geven.
Fabien Cousteau op bezoek!
Op 26 oktober brengt de wereldberoemde Fabien
Cousteau een bezoek aan onze bovenbouwgroep!

Fabien Cousteau zet zich, net als zijn grootvader
Jacques Cousteau deed, in voor het beschermen
van het leven in en het duurzaam gebruiken van de
oceaan. Fabien geeft de bovenbouwkinderen een
lezing en vertelt over zijn avonturen op en in de zee.
Fabien is in Nederland vanwege een symposium
over OTEC (duurzame energie uit de oceaan,
http://www.otecsymposium.org/) dat in Amsterdam
wordt gehouden. Meer informatie over het werk van
Fabien Cousteau kunt u hier lezen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabien_Cousteau
Discussieren Kun Je Leren
Vorig schooljaar hebben we een subsidie
aangevraagd om meer aandacht te kunnen
besteden aan het onderwerp ‘burgerschap’. Met dat
geld gaan we dit jaar aan de slag met ‘Discussiëren
Kun Je Leren’. Het hele team wordt getraind, DKJL
geeft masterclasses in de groepen en de
bovenbouwgroep doet zelfs mee aan een
debatbatttle in de stad. De kinderen leren nadenken
en discussiëren over actuele onderwerpen en
maatschappelijke thema’s, waardoor ook lastiger
onderwerpen bespreekbaar kunnen worden
gemaakt. Verschillende stellingen komen aan bod
zoals ‘Iedereen mag altijd meedoen’, ‘Dieren
hebben dezelfde rechten als mensen’, ‘Het is
makkelijk om vriendschap te sluiten met iemand van
een andere cultuur of ander geloof” en “Ouders zijn
verantwoordelijk voor het gewicht van hun kind”
Meer informatie over DKJL is te vinden op
http://www.discussierenkunjeleren.nl/
Schoolfruit
Onze school is dit schooljaar weer ingeloot voor het
project EU Schoolfruit, met als doel het eten van
fruit en groente bij kinderen te stimuleren
(http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm).
Vanaf 7 november ontvangen we voor drie dagen
per week fruit en groente, 20 weken lang.

Professionalisering
Binnen ons MKC blijven we graag leren. Ook dit
schooljaar volgen weer veel medewerkers een
opleiding of cursus. Op het kinderdagverblijf doen
Fatima en Helen de basistraining effectief
communiceren met kinderen, gebaseerd op het
gedachtengoed van Dr. Thomas Gordon waarin
het verkrijgen en in stand houden van een
plezierige relatie tussen pedagogisch medewerker
en kind door middel van respectvolle
communicatie centraal staat. Vanessa gaat eind
oktober de training opvallend gedrag op de groep
volgen. Bouchra van de voorschool volgt dit jaar
de training HBO’ers op de groep, en de training
gedrag op de groep. Van het schoolteam doet
Tessa dit jaar de master Special Educational
Needs, Soile volgt de opleiding kweekvijver voor
directeuren, Ilse een collegereeks introductie
kunstgeschiedenis en Latijn in de kunst, Laura een
coachingscursus, Saskia volgt een traject voor
verdere professionalisering als lerarenopleider,
Sacha gaat een cursus visual notes doen en
Cordula een opleiding coachend leiderschap.
Daarnaast scholen we ons als team verder bij
tijdens de studiedagen.
Boekenactie Kinderboekenweek
Boekhandel Bruna organiseert tijdens de
Kinderboekenweek een actie. Bonnen van
kinderboeken gekocht tijdens de Kinderboekenweek
kunnen worden ingeleverd bij een Bruna. Voor 20%
van het totaalbedrag, mag de school vervolgens
boeken uitkiezen voor in de schoolbibliotheek.
Vanaf vrijdag staat er een doos in de hal van de
school waarin u dergelijke bonnen kunt doen.
Portfolio-project

Met behulp van een subsidie van het
Lerarenontwikkelfonds, aangevraagd door een van
onze leerkrachten, Sacha Schrier, werken wij dit
jaar aan het ontwikkelen van een kindportfolio. Dit
portfolio stond centraal tijdens de studiedag op 21

september. ’s Morgens volgden we een workshop
van Ellen de Rooij, gedragsspecialist bij STAIJ, over
kindgesprekken. ‘s Middags formuleerden we
leerdoelen en leerlijnen voor het vak rekenen. We
discussieerden over vragen als: wanneer moeten
onze leerlingen kunnen tellen tot 20? Wanneer
bieden we deelsommen aan? Wettelijk gezien zijn
hier geen normen voor, maar wel gangbare
gebruiken en verschillende uitgeschreven leerlijnen.
Wij formuleren tussendoelen die passen bij onze
leerlingpopulatie.
De komende tijd voeren leerkrachten op de
woensdag kindgesprekken. Neeltje, speciaal
aangesteld voor een dag per week voor dit project,
neemt dan de klassen over. Kinderen vertellen
tijdens deze gesprekken aan welk rekendoel ze de
komende tijd willen werken, en hoe ze dat willen
gaan doen. Uit onderzoek blijkt, dat als kinderen
hun eigen doelen mogen stellen, ze veel
gemotiveerder zijn en ook meer leren dan als deze
doelen door anderen worden geformuleerd. In het
Ouderportaal kunt u zien of uw kind al een
portfoliogesprek heeft gehad met de leerkracht en
wat hierin besproken is.
Gedurende dit schooljaar werken bovendien twee
studenten onderwijskunde van de Universiteit van
Amsterdam met ons aan dit project. Daarbij kijken
we ook naar een mogelijke digitale component van
het portfolio.
Als u vragen heeft of wil
meedenken, bent u van
harte welkom om op
maandag, dinsdag of
woensdag de
teamkamer binnen te
lopen. Sacha werkt op
deze dagen aan het
project.
Schoolplein
Een aantal ouders wil in gesprek met de
gemeente om de wens voor een groter
schoolplein te bespreken. Het plein is tijdens de
pauzes nu al druk, en dat zal met de groei van
de school nog verder toenemen. Daarom zullen
na de herfstvakantie bij de klassen brieven
hangen waarop ouders hun handtekening
kunnen plaatsen als ze dit initiatief
ondersteunen.
Nieuws van de opvang en de voorschool
Personeel opvang
Donderdag 13 oktober heeft Inge haar laatste
werkdag, daarna gaat zij met zwangerschapsverlof.
Nasima zal Inge tijdens haar verlof vervangen. Voor
de vacature op de babygroep hopen we deze week
iemand aan te nemen. De sollicitatieprocedure voor
de vacature op de Eekhoorntjes loopt nog. Nieuw
bij ons is Jana Ferwede. Zij studeert nog en werkt
daarnaast graag in de kinderopvang. Zij is vanaf

deze week begonnen op de VSO en zal dit in ieder
geval tot januari doen. Daarnaast is ze
oproepkracht.
De laatste werkdag van Ellis is 27 oktober, dan
neemt ze afscheid van ons.
Ouderavond op de opvang en voorschool
In oktober en november organiseren we
ouderavonden over ons pedagogisch werkplan en
hoe wij in de praktijk werken. Op vrijdag 7 oktober is
de avond op de voorschool, op dinsdag 8 november
op het kinderdagverblijf en op donderdag 17
november op Villa de Amstel.
Kinderwagens
Wil iedereen eraan denken dat de gang bij het
kinderdagverblijf vrij moet zijn van kinderwagens,
dus hierbij nogmaals het vriendelijk doch dringend
verzoek om de kinderwagens mee naar huis te
nemen en maxi cosi’s op de daarvoor bedoelde
plank te leggen. Dit i.v.m. de brandveiligheid.
Het vakantieprogramma voor de herfstvakantie
komt deze week op het ouderportaal te staan. We
gaan weer volop genieten van leuke activiteiten op
en rond de BSO.
Perenoogst
Afgelopen donderdag was het zover: tijd voor de
oogst! Na een
oogstles van het
ANMEC
klauterden de
kinderen op
ladders en
plukten de peren.
De dag erna
leerden ze hoe je
‘peer’ schrijft,
berekenden ze
hoeveel meel en
suiker er in het
beslag moest en
dat een zesde
stukje van een
peer 1/6 heet. De
school rook de
hele dag naar
versgebakken
perentaart 

Theater en dans na schooltijd
Op woensdag 26 oktober start de cursus Dans &
Expressie weer, van twee moeders van leerlingen
van onze school. De cursus wordt gegeven in de
kleuterspeelzaal aan kinderen van 6 tot 8 jaar. De
cursus bestaat uit zeven lessen van een uur en start
om 14:30. U kunt uw kind tot 12 oktober opgeven
via: sandy.gerrits@gmail.com.

