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Belangrijke data
20-10 Studiedag, leerlingen vrij, opvang geopend
21-10 t/m 29-10 Herfstvakantie
10-11 Studiedag bedrijfshulpverlening, leerlingen
vrij, opvang geopend
17-11 Sintknutselmiddag met ouders
20-11 MR-vergadering
Nieuwe kinderen
In oktober verwelkomen we Cashelle, Zoey en Belle
op onze school. We wensen ze een fijne tijd in ons
MKC.
Inloop
Eind september stuurden we u een mail over de
zogeheten ‘inloop’ van onze school. We merken dat
het veel ouders al lukt om hun kind te ondersteunen
om zelfstandig de dag te beginnen, en dat het al
meer rust geeft in de school, en de kinderen veel
rustiger en geconcentreerder aan het werk gaan.
Informatie over onze inloop kunt u teruglezen in de
schoolgids.

leerkracht van groep 5/6, is gecertificeerd trainer
van deze methode. Het rots- en waterprogramma
helpt kinderen op een andere manier naar zichzelf,
de ander en situaties te kijken, en om de kwaliteiten
in zichzelf en in anderen te herkennen. Op een
speelse manier geeft de training handvatten om
mentaal sterker te worden en voor zichzelf en
anderen op te komen, en om nog fijner samen te
spelen en te werken. De training wordt op
woensdag door Judith gegeven aan een klein
groepje kinderen. De kinderen zijn door de
leerkrachten geselecteerd. Na deze training
evalueren we wat de effecten zijn. Als blijkt dat de
kinderen baat hebben gehad bij de training, zullen
we kijken of we deze training ook voor andere
kinderen kunnen gaan inzetten.
Interne begeleiding
Onze school heeft twee intern begeleiders: Soile
Daniel (dinsdag en woensdag) en Tessa Tebbenhof
(vrijdag). Zij dragen de verantwoordelijkheid voor
alle extra ondersteuning voor leerlingen die dat
nodig hebben. Deze ondersteuning kan binnen de
school worden georganiseerd, maar indien nodig
vragen de intern begeleiders ook hulp van buiten de
school. De intern begeleiders voeren gesprekken
met leerkrachten en ouders met hulpvragen over
kinderen. Ook gaan ze regelmatig op bezoek in de
klassen en voeren gesprekken met kinderen.
Ouders kunnen contact opnemen met de intern
begeleiders via ib@mkcdeamstel.nl.
Gymkleding
Nog niet alle kinderen vanaf groep 3 hebben
gymschoenen en gymkleding mee. De kinderen
gymmen elke maandag en donderdag. Wilt u er
voor zorgen dat uw kind die dag de gymspullen
meeneemt?

Rots- en Watertraining
Vorige week is een aantal leerlingen gestart met
een Rots- en Watertraining. Judith van Hal,

Brandoefening
Afgelopen week ging ongepland het brandalarm af
in onze school, vlak voordat de school zou uitgaan.
In een mum van tijd stonden alle leerlingen buiten,
waar de ouders op hen wachtten. Heel fijn dat het
alle ouders lukte om buiten te blijven: precies zoals

een ontruiming zou moeten gaan. Bij een volgende
alarmering zou het fijn zijn als ouders achter de
schoolhekken, dus buiten het schoolplein, wachten
op de kinderen. Op die manier kunnen we op het
schoolplein alle klassen controleren op
compleetheid, zoals we normaliter ook doen bij een
ontruiming. Bij een ontruiming is altijd een sirene te
horen.
Studiedagen
Op vrijdag 20 oktober hebben alle scholen van onze
stichting een studiedag. Het bestuur heeft allerlei
culturele workshops in de stad georganiseerd, die
het personeel kan volgen. Doel is bekend te raken
met het culturele aanbod in de stad, en ideeën op te
doen voor het vormgeven van het culturele aanbod
in de school. Op vrijdag 10 november schoolt het
gehele schoolteam zich in bedrijfshulpverlening
(BHV). We leren hoe om te gaan met brand en
ongelukken bij kinderen.
Informatieavond gemist?
Op 28 september vond in elke klas de
informatieavond plaats. Mocht u deze onverhoopt
hebben gemist, dan vragen we u om de vernieuwde
schoolgids goed door te nemen.
Daarnaast bevatten de maandelijkse nieuwsbrieven
belangrijke informatie, alsook de ouderagenda op
onze website.
Portfolio
Dit schooljaar willen we kinderen steeds meer eigen
leerdoelen laten formuleren, met hulp van de
leerkracht, zodat ze gericht en vanuit eigen
motivatie aan het werk kunnen – onderzoek wijst uit
dat kinderen zo het beste leren. Dit schooljaar
starten de kinderen daarom ook met het verzamelen

Social schools: een digitaal portfolio

van werk in hun eigen portfolio-map in de klas,
passend bij de doelen die ze zelf hebben
geformuleerd. Alle leerlingen in de midden- en
bovenbouw krijgen bovendien een digitaal portfolio
in de omgeving van Social Schools. Sommige
leerlingen hebben hier vorig jaar al in gewerkt. Na
een proefperiode in de klassen, zullen we als team
en de kinderen evalueren wat de ervaringen met het
werken met beide portfolia zijn, en beslissen op
welke manier we hiermee verder gaan.
Naschoolse dans- en theaterlessen
Na de herfstvakantie start er weer een nieuwe
lessenreeks dans en theater. De lessen zijn na
schooltijd van 14.20 tot 15.00 voor 4- tot 6jarigen (onderbouw) en van 15:00 tot 16:00 voor de
6- tot 8- jarigen (middenbouw). Voor meer
informatie en aanmelding kunt u mailen of bellen
naar Sandy 0636102904, sandy.gerrits@gmail.com.

