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Belangrijke data
Start sfeerweek
Informatieochtend nieuwe ouders
(9.00 uur)/Information morning in
English (10.30 o’clock)
12-9 en 13-9 Schoolkamp bovenbouwgroep
15-9
Lesjesmiddag (14.15-15.15 uur)
21-9
Studiedag, leerlingen vrij, opvang
geopend
28-9
Informatieavond in de klassen (19.0020.00 uur)
v.a. 3-10
Driehoeksgesprekken
5-10
Start Kinderboekenweek,
voorleesontbijt
7-10
Start muzieklessen Aslan
14-10
Studiedag, leerlingen zijn vrij, opvang
is geopend.
15-10 t/m 23-10: Herfstvakantie
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5-9
7-9

tijdens de pauzes, vragen we alle ouders voor dit
schooljaar een vrijwillige bijdrage van 20 euro per
kind over te maken naar rekeningnummer NL23
TRIO 0390 1600 08 t.a.v. Stg. Tussentijd De
Amstel. Vorig schooljaar hebben we geen bijdrage
kunnen vragen omdat het een tijd duurde voordat
de stichting kon worden opgericht en de
bijbehorende administratie was geregeld. Mocht u
daarom dit jaar een iets hoger bedrag dan deze 20
euro willen storten dan is dat heel welkom: dan
kunnen we nog wat meer speelmateriaal kopen.
Van de ouders die ons helpen als pleinwacht
verwachten we uiteraard geen bijdrage.
Informatieavond ouders
Op woensdag 28 september organiseren we een
informatieavond voor alle ouders in de klas. We
rekenen op uw komst, als u niet kunt komen
ontvangt de leerkracht daarvan graag nog even een
berichtje. De avond is alleen bedoeld voor de
ouders, de kinderen zien we graag de volgende dag
pas weer op school :-)

Nieuwe kinderen
In september verwelkomen we Florence, Ilya,
Marcus, Samuel en Zohaib op de voorschool,
Aya, Fajar, Fakher, Willem, Henry, Soulaiman,
Taeke, Zohra, Jenailo, Bobbie, Bram, Sara,
Beatriseja, Lennon, Nadine, Nadine, Quinn, Sam,
Lieke, Isis, Rafael, Angelina en Jade op onze
school, Stijn, Lieke, lliian, Susan, Jules, Eliana, Ilya,
Noell op het kinderdagverblijf en Ruby, Joris,
Camée, Taeke, Jade, Lennon, Rafael, Isis, Bobbie,
Bram, Sam en Quinn op de BSO. We wensen ze
heel veel plezier op ons MKC.
Vrijwillige bijdrage Tussentijd
Ongeveer twintig ouders helpen ons elke week in
hun vrije tijd tijdens de zogeheten Tussentijd.
Tussen 11.30 en 12.30 uur lezen deze ouders voor,
eten met de kinderen en spelen buiten, zodat
leerlingen en leerkrachten kunnen pauzeren. Om
deze ouders aan het eind van het jaar een kleine
attentie te kunnen geven, en om buiten- en
binnenspeelmateriaal te kunnen aanschaffen voor

Wielloos schoolplein
Met de groei van onze school is het tijdens de
pauzes zo druk op de schoolpleinen geworden dat
we hebben besloten om vanaf maandag 12
september geen skates, wheelies, waveboards en
skateboards - oftewel alles met wielen- meer toe te
staan op de schoolpleinen tijdens de pauzes. Dat
levert te gevaarlijke situaties op. Buiten schooltijd
geldt deze regel niet: het schoolplein is dan
openbaar terrein.
Vluchtelingkinderen
Op maandag 5 september organiseerden we een
informatiebijeenkomst over de vluchtelingkinderen
die tijdelijk onderwijs zullen krijgen in ons
schoolgebouw. Alle ouders zijn hierover afgelopen
dinsdag via een uitgebreide mail geïnformeerd. We
ontvingen geweldig veel positieve reacties van
ouders, heel erg veel dank daarvoor! Regelmatig
zullen we een update mailen over het reilen en
zeilen.

leerkracht(en). We nodigen het
kind uit om te vertellen wat het
graag wil leren, wat het leuk en
minder leuk vindt op school, wat
goed gaat of wat nog lastiger is.
De ouder(s)/verzorger(s) vragen
we onder meer hoe hun kind de
school ervaart en welke
verwachtingen ze hebben ten
aanzien van hun kind, de
leerkracht en de school. Ook de
leerkracht vertelt over hoe het
met het kind gaat op school, en
spreekt verwachtingen uit.
Samen stellen we vast waar we
de komende tijd aan gaan
werken.

Sfeerweek
Deze week is de jaarlijkse sfeerweek gestart. We
besteden extra aandacht aan het samenwerken en
samen spelen, het rekening houden met elkaar,
elkaar helpen en een fijne sfeer in de groepen. In de
hal staat de sfeerboom, een prachtige boom die de
kinderen samen hebben gemaakt. Op de vogels
staan de wensen van de kinderen voor elkaar, zoals
‘we helpen elkaar’ ‘we spelen samen’ ‘we troosten
elkaar’. Ook de ouders mogen hun wensen voor de
kinderen opschrijven, op de speciale flip-over die
naast de boom staat. Er staan al prachtige wensen
op vermeld!
Schoolkamp bovenbouwgroep
De bovenbouwgroep gaat op 12 en 13 september
op de fiets op schoolkamp naar de boerderij van
boer Dick in Amstelveen. De kinderen helpen op de
boerderij, mesten de stallen uit, hoeden de
schapen, voeden de dieren, voeren een act uit op
de bonte avond en slapen in wigwamtenten. De
ouders van de bovenbouwleerlingen hebben
daarover inmiddels de nodige informatie ontvangen.

Driehoeksgesprekken
Twee keer per jaar organiseren we de zogeheten
driehoeksgesprekken. Dit gesprek wordt gevoerd
tussen kind, ouder(s)/verzorger(s) en de

Kinderboekenweek, voorleesontbijt
Op 5 oktober wordt de kinderboekenweek feestelijk
geopend met het voorleesontbijt. Alle kinderen
krijgen vooraf een lootje met de naam van een
klasgenootje, waarvoor ze thuis een ontbijtje
maken. Alle kinderen mogen in hun pyjama naar
school komen. Onder het genot van het ontbijtje
luisteren de kinderen naar voorleesverhalen. Meer
informatie ontvangt u t.z.t. nog via een mail.
Muziek- en danslessen
Dit schooljaar verzorgt Aslan Muziekcentrum de
muzieklessen op onze school. Vanaf oktober krijgen
alle kinderen dansles, vanaf januari percussieles en
vanaf maart zangles. De lessen worden gegeven
door ervaren docenten en vinden ongeveer eens
per twee weken plaats.
Studiedagen
In de laatste week van de zomervakantie heeft het
schoolteam op de eerste studiedag van het
schooljaar samen de visie van de school opnieuw
vormgegeven. Aan de hand daarvan hebben we
plannen gemaakt voor dit jaar: waar gaan we aan
werken, wat gaan we leren en ontwikkelen zodat
onze leerlingen zich nog beter kunnen ontwikkelen.
De studiedag van 21 september staat in het teken
van het kindportfolio en hoe we door middel van
kindgesprekken de kinderen hun eigen leerdoelen
laten stellen, aan de hand van de leerlijnen voor alle
vakken. Zo krijgen kinderen, leerkrachten en ouders
nog beter zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen. Daardoor kunnen leerkrachten de
kinderen nog beter begeleiden. Bovendien geeft het
ouders meer inzicht: een wens die ouders hebben,
zo bleek uit de ouderenquête die we vorig
schooljaar hielden. Daarbij blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek dat kinderen meer
leren als ze hun eigen doelen kunnen stellen.

Op 14 oktober organiseert de stichting waartoe
onze school behoort, STAIJ, een studiedag waarop
culturele vorming centraal staat. Alle werknemers
van STAIJ volgen diverse culturele workshops in
allerlei musea en andere culturele instellingen in de
stad.
Nieuws van de opvang
Personeel
We hebben deze zomer helaas afscheid genomen
van Michelle Baars. Dit betekent dat er op de
babygroep een vacature is ontstaan die we
voorlopig met onze vaste invalkrachten opvullen.
Op de BSO heeft Ellis ontslag genomen, zij heeft
een andere uitdaging gevonden in de kinderopvang.
We zullen haar ontzettend missen. Haar laatste dag
zal eind oktober zijn. Inge van Geel gaat 14 oktober
met zwangerschapsverlof.
Voor alle vacatures is de sollicitatieprocedure
gestart. Zodra er nieuw is, laten we dit de ouders
weten.
Zomer op de opvang
Ondanks dat het weer wat wisselvallig was hebben
de kinderen een geweldige zomer gehad op het
kinderdagverblijf en de BSO.
Op het kinderdagverblijf was het thema vakantie, er
is veel aandacht besteed aan de verschillende
vakantielanden waar kinderen naar toe zijn
geweest. In kringgesprekken spraken we over
verschillende manieren van vervoer: ga je met het
vliegtuig op vakantie, of met de auto en wat neem je
mee? Er is ook veel geknutseld, we hebben heel
vaak buiten gegeten en gespeeld met water, en de
kinderen hebben gekampeerd op de groep. Er is
niets leuker dan je eigen tent bouwen!
Op de BSO hebben de kinderen samen met de
leidsters een heel vakantiepgrogramma ontworpen.
Elke week had een ander thema met speciale
activiteiten. We hebben veel buitengespeeld en
verschillende uitstapjes gemaakt: midgetgolven,
naar het Amstelpark en bij slecht weer naar de
bioscoop! De kinderen leerden alles over
kriebelbeestjes en visjes. Het bezoek aan het
Muiderslot was ook een groot succes

*De volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober*

