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Belangrijke data
18-10 Boekenruilochtend
18-10 Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij
19-10 Studiedag STAIJ
20-10 t/m 28-10 Herfstvakantie
29-10 Studiedag MKC,
leerlingen vrij
2-11 Studiedag, leerlingen
vrij
21-11 Lesjesochtend (8.159.00 uur)
27-11 Informatieochtend
belangstellende ouders
29-11 MR-vergadering
28-11 School versieren in
sintsferen met
ouderraad
5-12 Sinterklaasfeest,
leerlingen om 12.00
uur vrij
6-12 t/m 14-12 Inzamelen
Voedselbank
14-12 Paarse vrijdag
20-12 Winterfeest (17.0018.00 uur)
21-12 Studiemiddag,
leerlingen om 12.00
uur vrij
22-12 t/m 6-1 Kerstvakantie

Nieuwe kinderen
In oktober verwelkomen we Tura, Aimee, Ava en
Quinn op het kinderdagverblijf en de naschoolse
opvang, op de voorschool Wateen, Filippa, Jahvairo,
Isadora, Liefaye, Lulu-Mae, Noah en Ronika, en op
school Ana, Louise, Sare, Julia, Samuel, Jayden en
Christian. We wensen ze een hele fijne tijd op ons
MKC!
Even voorstellen
Ik ben Marijntje Willeboordse en verbonden als
Ouder- Kindadviseur (OKA)
aan MKC de Amstel. Indien
u mij zoekt; elke woensdagmiddag ben ik op school
aanwezig tussen 12:00 en
15:00. Ik weet alles over de
voorzieningen voor de jeugd
die de gemeente Amsterdam heeft ingekocht en help
bij het aanvragen. Ook ben ik op de hoogte van
trainingen voor kinderen die aangeboden worden
en kan ik helpen met inschrijven. En ik geef natuurlijk opvoedadviezen aan ouders. We kunnen
elkaar op school treffen of een afspraak maken,
mijn telefoonnummer is 06-21277071, en mijn mail
m.willeboordse@oktamsterdam.nl. Op de Pontanusstraat afspreken kan ook, daar is het kantoor van
het OKT. Aangenaam!
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Buitenspelen in de regen
We spelen in principe elke dag buiten, ook als het regent. Dit omdat bewegen essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Wilt u ervoor zorgen
dat uw kind altijd regenkleding en schoenen of laarzen
mee heeft die waterbestendig zijn? Alleen als het echt
noodweer is, blijven we binnen. Dat is doorgaans maar
twee of drie keer per jaar.
Sinterklaas
Op woensdag 28 november toveren we het MKC om in sintsferen. Voor veel kinderen
is dit een geweldige periode, en natuurlijk ook erg spannend. Op ons MKC merkten
we dat kinderen zich minder goed kunnen concentreren, sneller ruzietjes hebben of
huilerig zijn. En omdat kinderen doorgaans thuis ook al veel met sinterklaas bezig zijn,
is de aanloop naar sinterklaas in ons MKC dit jaar iets korter, zodat het voor de kinderen een zo fijn mogelijke tijd wordt. Voor thuis adviseren we ouders om het schoen
zetten te beperken tot de vrijdag of zaterdag. Kinderen gaven vorig jaar regelmatig
aan dat ze slecht sliepen na het schoenzetten, en vaak waren ze er op school nog zo
vol van dat ze moeilijker tot werken kwamen. Ook adviseren we ouders om na te gaan
hoe hun kind het Sinterklaasjournaal ervaart. Sommige kinderen maken zich zo’n
zorgen als er cadeautjes kwijtraken of of de boot pech krijgt in het journaal, dat het
ze niet meer loslaat en ze niet in slaap kunnen komen, veel wakker worden of overdag nog bezig zijn met wat er in het journaal is gebeurd en hoe alles weer goed moet
komen. Het kan dan verstandig zijn om samen met je kind naar het journaal te kijken
en het daarna te bespreken, of te besluiten dat het beter is om nog even niet (alle
uitzendingen van) het Sinterklaasjournaal te kijken.
Op 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school, en we zijn reuzenbenieuwd hoe hij dit jaar naar onze school zal afreizen. Per boot of misschien wel heel
anders….?
Mindfullness challenge
In de maand november doet onze school mee met de landelijke All Happy Schools
Challenge. Vier weken lang doen de kinderen en leerkrachten uit de midden- en
bovenbouw iedere dag een korte oefening, gestoeld om de principes van meditatie
en mindfulness. We gaan aan de slag met thema’s als aandacht, bewustzijn en concentratie. Het resultaat? Een beetje meer rust en focus, in de huidige prikkelrijke
wereld om ons heen. Om dit resultaat te versterken kunnen ouders thuis ook meedoen. Dat kan met korting, door de code ‘mijnschooldoetmee’ te gebruiken, op de
site www.allhappyschools.com
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Berichtje van Judith over de Rots- en Watertrainingen
Sinds het begin van het schooljaar heeft elke klas om de week een Rots- en Waterles. Tot aan de kerstvakantie. Ik geef de lessen en de leerkracht heeft tijd om te observeren. Zo zien zij waar kinderen moeite hebben of waar het erg goed gaat.
Het Rots- en Waterprogramma biedt kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het
inhoudt om sociaal te zijn. De kinderen leren op een andere manier naar zichzelf, de
ander en situaties te kijken.
Rots en Water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en
voor anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen, te werken en vrienden te
maken.
De afgelopen drie lessen hebben we het gehad over de Rots en het Water in jezelf.
We zijn begonnen met sterk staan. Alle kinderen kunnen sterk staan. Als ouder kun je
proberen om te vragen of je even mag leunen op je kind. En alle kinderen kennen de
Rots en Water groet.
In de middenbouw en bovenbouw kunnen de kinderen Chinees boksen en Chinees
kleven. De oefeningen kunnen worden ingezet op het schoolplein. Ook hebben we
gewerkt aan het concentreren. Laat je niet afleiden door anderen. Blijf zo gefocust als
een leeuw op zijn prooi.
Het is erg leuk om met alle kinderen samen te werken.
Judith
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Berichtje van de OR: Herinnering ouderbijdrage
Denkt u nog even aan de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage? Voor leerlingen
tot en met groep 5 is de bijdrage € 65, voor de bovenbouwleerlingen € 100. U kunt
uw bijdrage storten op rekeningnummer NL25 TRIO 0198 1457 56 t.n.v. Ouderraad
Montessorischool de Amstel onder vermelding van de voor- en achternaam van uw
kind(eren).
Berichtje van de MR van Montessorischool de Amstel
Het schooljaar is alweer even onderweg en ook wij als medezeggenschapsraad (MR)
hebben onze eerste overleggen alweer achter de rug. Een van de belangrijkste punten
dat hierbij naar voren kwam, is dat we als MR zichtbaarder willen zijn en meer willen
laten zien wat we doen en waar we voor staan.
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel en voert regelmatig overleg met elkaar en met de schoolleiding. Het doel van de MR is een goed
adviesorgaan zijn voor de directie, toezien op kwalitatief goed onderwijs en bewaken
van belangen van leerlingen, ouders en personeel. Het uitgangspunt van de MR van
MKC de Amstel is meekijken, meedenken en meebeslissen.
Ilse Witteveen en Saskia Struijk vertegenwoordigen het team in de MR, Anna-Rixt de
Voogd en Suzanne van der Vlugt vertegenwoordigen sinds maart 2018 de ouders in
de MR. We hebben zin in komend jaar en zien voor de MR een taak weggelegd om
mee te groeien met de steeds groter wordende school. Onze inhoudelijke ontwikkeling als MR-lid, maar ook de inrichting en uitvoering van de functie van de MR pakken
we komend jaar verder aan.
Op donderdag 29 november 2018 is de eerstvolgende MR-vergadering van 17.00 tot
18.00 uur op school. De agenda, de notulen van de vorige keer en de overige vast te
stellen stukken kunt u terugvinden op de website. U bent van harte uitgenodigd de
vergadering bij te wonen.
Hartelijke groet,
De MR
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Nieuws van SKW
Sinds oktober zijn er twee medewerkers van de BSO van groep gewisseld. Vera werkt
nu op de Vleermuizen en Hans werkt nu op de Uilen. Ze hebben beide zin in de nieuwe uitdagingen. Daarnaast heeft Vera met de kinderen van de vleermuizen geoefend
met 3D tekenen en heeft Debbie met de kinderen spaarpotten en andere figuren gemaakt van strijkkralen. Omdat de kinderen regelmatig zulke mooie uitspraken doen,
zijn we deze gaan opschrijven. Een inkijkje:
“Wacht even mama, ik moet even mijn drol strijken.”
“Waarom gaan wij niet naar buiten in de regen? Wij zijn toch niet van zuur?”
“Mijn vader werkt in het ziekenhuis, hij is Archeoloog!”
“Als het niet bij Sneeuwwitje gebeurt, of bij Doornroosje ofzo, dan is het niet echt.”
“Als je iets leuk vind om te doen……. Dan moet je het gewoon doen!”
“Nee papa, ik ben hier niet. Kijk maar daar is mijn schoen en ik ben onzichtbaar.”
“Jij hebt geluk!” “Wat is er dan?” “Ik ga vanmiddag naar de BSO.”
“Ik krijg een dino op mijn kamer, wel een neppe hoor.”
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Studiedagen
Op vrijdagmiddag 18 oktober gaat het schoolteam aan de slag met het invullen van
stimulerende en belemmerende factoren van leerlingen, en het invullen van de leerlijnen, met als doel de kinderen nog beter te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling.
Op vrijdag 19 oktober hebben we een studiedag van onze stichting STAIJ, en volgen
we workshops in de stad over het onderwijs van de toekomst. Op maandag 29 oktober hebben we een studiedag met de collega’s van ons MKC en formuleren we doorgaande leerlijnen van 0-12 jaar, zodat de voorschool, kinderopvang en de school beter
kunnen samenwerken zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op vrijdag 2
november geven de DNKRS een studieochtend over het signaleren en begeleiden van
begaafde leerlingen in de groep (www.dednkrs.nl). In de middag gaan we samen een
nieuw Schoolplan vormgeven, en formuleren we hoe onze school zich de komende
vier jaar gaat ontwikkelen, met het Koersplan van STAIJ als uitgangspunt.
Jump-In
Na de zomervakantie zijn we gestart met Jump-In, en vragen we ouders hun kinderen
gezonde voeding mee naar school te geven, en zo gezond mogelijk te trakteren. Dit
hebben we ingezet omdat ouders regelmatig aangaven het heel belangrijk te vinden
dat kinderen op school gezond eten en drinken, nodig voor een gezonde ontwikkeling, en wij die visie delen. Zodra we startten met dit project, zagen we al dat veel
meer kinderen dan voorheen een gezond pauzehapje en een gezonde lunch mee naar
school namen. Daarbij kwamen de meest mooie en gezonde traktaties voorbij, van
mandarijnen verkleed als piraatje tot pizzapunten gemaakt van watermeloen en klein
fruit, en van een dadel vermaakt tot bootje, tot een aardbei gedoopt in een beetje
pure chocolade. Soms is het best lastig te beoordelen of iets gezond is, of niet. Het is
altijd mogelijk om bij twijfel met de leerkracht te overleggen. En als we er niet uitkomen, leggen we de vraag voor aan de diëtiste van Jump-In.
Nieuws over het project diversiteit en burgerschap
Tussen de herfst- en de kerstvakantie gaan we verder met de werkgroep diversiteit.
Graag gaan we met ouders om tafel om over dit onderwerp te sparren, liefst met
een zo divers mogelijke groep wat betreft culturele achtergrond, gezinssamenstelling, et cetera. Wilt u meedenken? Aanmelden kan bij Cordula, cordularooijendijk@
mkcdeamstel.nl. Ook zoeken we ouders die vanuit hun culturele achtergrond, religie
of gezinssamenstelling als rolmodel iets willen komen vertellen in de groepen. Kunt u
ons helpen? Aanmelden kan bij Cordula, cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl. De aanleiding om met dit project van start te gaan alsook de wijze waarop, kunt u nalezen
via deze link.
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