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Belangrijke data
10-9
11-9-18
12-9

Sfeerweek
Start Taalkansenproject
Start Rots- en Watertrainingen in
alle groepen
14-9
Start theaterlessen Muziekschool
Aslan
17-9
Start Jump-In: gezond eten
19-9
Informatieochtend belangstellende
ouders (9.00-10.00 uur)
20-9
Lesjesochtend (8.30-9.00 uur)
25-9
Informatieuurtje in de klas (18.0019.00 uur)
27-9 & 28-9
Schoolkamp bovenbouw
28-9
Lootjes uitdelen Kinderboekenweek
1-10
Studiemiddag, leerlingen om 12.00
uur vrij
v.a. 2-10-18
Driehoeksgesprekken
3-10
Start Kinderboekenweek,
Voorleesontbijt
4-10
MR-vergadering (17.00-18.00 uur)
5-10
Dag van de Leraar
10-10
Informatieochtend belangstellende
ouders (9.00-10.00 uur)
12-10
Uitloopmiddag (13.45-14.15 uur)
18-10
Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur
vrij
19-10
Studiedag STAIJ, leerlingen vrij
20-10 - 28-10 Herfstvakantie
29-10
Studiedag MKC, leerlingen vrij

Vanaf half november
versterk ik het team van
Montessorischool de Amstel
en vervang ik Rozalie in de
middenbouw. Wat afstand
van de school betreft ben ik
erop vooruitgegaan: ik woon
in de Watergraafsmeer. Ik
heb 3 dochters, waarvan
twee op het middelbaar
onderwijs en één op de
basisschool, groep 6. Ik heb
er veel zin in en hoop u
binnenkort te ontmoeten.

Nieuwe kinderen
In september en oktober verwelkomen we Louise, Ana
Sofia, Julia, Jayden, Sare, Samuel, Felix, Tura, Flynn,
Florine, Sam, Micah, Doris, Maria, Zakariya, Kaya, Doris,
Amber, Julien, Reece, Romairon, Loes, Amélie, Yasana,
Naira, Yael en Ava bij ons op school. We wensen ze veel
plezier op ons MKC!

Jump-In
Op ons MKC vinden we het belangrijk dat de kinderen
gezond eten en drinken. Dat draagt bij aan een gezonde
ontwikkeling.
Daarom gaan we aanstaande maandag van start
met het project Jump-In
(https://www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/zoblijven-wij/scholenprogramma/watisjumpin/).
Tot de kerstvakantie staat gezond eten en drinken
centraal. Daarna ligt de focus op bewegen, tijdens de
gymlessen, de pauzes, de tussentijd en na schooltijd.
Vrijdag 14 september krijgt uw kind een
broodtrommel mee van Jump-In en een traktatiewaaier
voor inspiratie. Voor in de klas krijgen de kinderen een
beker van Jump-In.
Vanaf maandag 17 september, ziet het eten en
drinken op school er als volgt uit.

Even voorstellen..
Mijn naam is Kitty Versteegen en u zult mij binnenkort
met enige regelmaat tegenkomen in de wandelgangen,
op het schoolplein of voor één van de klassen.
Momenteel ben ik nog werkzaam op Montessorischool
Landsmeer waar ik als montessorileerkracht de
afgelopen zes jaar met veel plezier heb gewerkt.

Pauzehapje
Rond 10 uur pauzeren de kinderen. We eten
gezamenlijk fruit of groenten en drinken water
uit de kraan. We vragen ouders om elke dag aan
hun kind een stuk fruit of groenten mee te
geven. Ouders hoeven dus geen drinken van
thuis mee te geven. Pakjes drinken, koeken,

snoep, chips en dergelijke worden mee terug
gegeven naar huis. In de klas is voor elk kind een
beker beschikbaar.
Lunch
We vragen ouders om een gezonde lunch mee
te geven. Een gezonde lunch bestaat
bijvoorbeeld uit volkoren of bruin brood. We
adviseren deze boterhammen gevarieerd en niet
te dik te beleggen. Een maaltijd met
bijvoorbeeld zilvervliesrijst, volkorenpasta,
couscous of aardappel is een gezond alternatief
voor brood. Fruit en groenten zijn een goede
aanvulling op de lunch. Voor drinken bij de lunch
zorgt de school. Kinderen krijgen water. Pakjes
drinken, koeken, snoep en chips en dergelijke
zijn geen onderdeel van een gezonde lunch en
worden daarom mee terug gegeven naar huis.
Traktaties
Als kinderen jarig zijn mogen zij trakteren.
Kinderen delen uit aan de kinderen in hun eigen
klas. Een traktatie kan bestaan uit groenten en
fruit. Voor andere traktaties geldt: houd het
klein en beperk het tot één product.
Uitgangspunt hierbij is dat traktaties niet meer
dan 75 kcal bevatten. Voorbeelden van
dergelijke traktaties zijn een versierde banaan of
mandarijn, een groentespies, een klein bakje
popcorn, een versierde rijstwafel, twee dropjes
of spekjes aan een ketting of een perenijsje.
Kleine niet-eetbare traktaties zoals een grappig
potlood, blocnote of gum zijn ook leuk om te
geven en te krijgen. Niet toegestaan zijn grotere
traktaties (meer dan 75 kcal) zoals bijvoorbeeld
een zakjes chips of een zakje snoep. Deze
worden mee teruggegeven naar huis. Jarigen
mogen ook de klassen rond om iets te trakteren
aan de leerkrachten. Dit is bij voorkeur dezelfde
traktatie die de leerlingen ook krijgen, en
hiervoor gelden dezelfde gezonde richtlijnen als
voor de kinderen.
Dit schooljaar zal door Jump-In ook een ouderavond
worden verzorgd over het programma.
Rots- en Watertraining
Dit schooljaar breiden we de Rots- en Watertrainingen
op onze school sterk uit. Het doel van de Rots- en
Watertrainingen is het vergroten van de
communicatievaardigheden en sociale vaardigheden en
het welzijn van onze leerlingen, en daarmee ook het
voorkomen en verminderen van sociale problemen als
conflicten, grensoverschrijdend gedrag, pesten en
uitsluiting. Leerkracht Judith van Hal, specialist in Rotsen Watertrainingen, zal vanaf deze week tot aan de
kerstvakantie aan alle groepen deze trainingen

verzorgen op de woensdag. Tijdens deze trainingen
worden ook de teamleden geschoold in deze methode.
Na de kerstvakantie werkt Judith verder met kleinere
groepjes kinderen die nog wat meer ondersteuning van
deze trainingen kunnen gebruiken.
Sfeerweek
Deze week is de jaarlijkse sfeerweek gestart. Binnen het
MKC besteden we extra aandacht aan het samenwerken
en samen spelen, rekening houden met elkaar, elkaar
helpen en een fijne sfeer in de groepen.
Taalkansensubsidie
Dit schooljaar krijgen we van de gemeente een
Taalkansensubsidie. Op basis van VVE-indicatie,
opleidingsniveau en inkomen ouders heeft de gemeente
ook onze school hiervoor geselecteerd. Neeltje Jobse,
ook leerkracht op onze school, gaat dit project leiden.
Leerlingen van groep 3 tot en met 8 die extra
ondersteuning kunnen gebruiken op taalgebied, zullen
dit jaar door haar worden begeleid. De ouders van deze
kinderen worden hierover geïnformeerd. Doel van de
subsidie is om de kansenongelijkheid tussen kinderen te
verkleinen.
Lesjesochtend
Op 20 september organiseren de leerlingen een
lesjesochtend. Van 8.30 tot 9.30 uur geven de kinderen
een lesje aan hun ouders in de klas. Zo krijgt u als ouder
een mooi inkijkje in onze school, en wat de kinderen
voor werkjes doen.
Informatieavond
Op 25 september van 18.00 tot 19.00 uur vindt de
jaarlijkse informatieavond plaats. Tijdens dit uur geven
leerkrachten in hun eigen klas belangrijke informatie aan
de ouders over het reilen en zeilen in de klas, over onze
visie en werkwijze, over wat u van ons kunt verwachten
en wat wij van ouders verwachten. We rekenen op uw
komst. Bent u verhinderd, wilt u dit dan tijdig melden
aan de leerkracht van uw kind? De avond is alleen voor
ouders/verzorgers.
Nieuwe schoolgids
De nieuwe schoolgids staat op onze website, met
belangrijke informatie over onze school,
http://mkcdeamstel.nl/wpcontent/uploads/2013/09/Schoolgids-2018-2019Montessorischool-De-Amstel1.pdf
Onderbroekentekort
Kleuters hebben wel eens een ‘ongelukje’, en daarom is
het fijn wat extra onderbroeken op school te hebben
zodat de kinderen hun natte ondergoed kunnen
verwisselen voor droog. Als u thuis nog ondergoed heeft
dat uw kind niet meer past, ontvangen we dat graag!

Scholenbeurs
Onze school heeft vorig jaar voor twee jaar een
scholenbeurs ontvangen. Aanleiding voor de aanvraag
van de beurs was de (soms langdurige) uitval van een
aantal leerkrachten. Vorig schooljaar lag de focus op de
transactionele analyse. Dit jaar gaan we aan de slag met
de Trein van Boos naar Middel, een methode voor
oplossingsgerichte gesprekken. Acht dagdelen zullen
trainers van Buro Pro Ago ons na schooltijd hierin
scholen.
Kinderboekenweek, voorleesontbijt
Op 3 oktober openen we de Kinderboekenweek met het
voorleesontbijt. Alle kinderen krijgen op vrijdag 28
september een lootje mee naar huis met daarop de
naam van een klasgenootje en wat het graag eet. De
kinderen versieren thuis een doos en vullen dat met een
zelfgemaakt ontbijtje. Tijdens het voorleesontbijt
genieten we samen van de ontbijtjes, en luisteren naar
voorleesverhalen. Alle kinderen mogen op deze
bijzondere dag in pyjama op school komen. Het gerucht
gaat dat zelfs de juffen en meesters in pyjama op school
zullen zijn…
Studiedag: visie
In de laatste week van de zomervakantie hebben we op
een studiedag onze visie voor het komende schooljaar
geformuleerd, en samen bedacht aan welke doelen we
dit jaar gaan werken. Dit jaar hebben we onder meer als
speerpunt het spellings- en leesonderwijs, gezond eten
en bewegen, de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen en het montessoriaanse werken in de groepen.
Schoolkamp bovenbouw
De bovenbouwgroepen gaan op 27 en 28 september op
de fiets op schoolkamp naar de boerderij van boer Dick
in Amstelveen. De kinderen helpen op de boerderij: ze
mesten stallen uit en hoeden schapen. Ze leren
boogschieten en hoe je met een kano met een groepje
de juiste kant op vaart, en slapen in wigwamtenten.
Nieuwe privacywetgeving
In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving ingevoerd.
Ouders die nog geen toestemmingsformulier hebben
ingeleverd, willen we vragen dit uiterlijk 21 september te
doen, zodat we rekening kunnen houden met uw
wensen op dit gebied. De wet heeft ook gevolgen voor
ouders. Ouders kunnen niet langer de namen en
adressen van klasgenootjes zien in in Parnassys. Tevens
is het niet meer toegestaan om foto’s te maken waarop
ook andere kinderen staan dan die van u zelf, tenzij u
daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft van hun
ouders. Een foto van een schoolreisje op sociale media
plaatsen is om die reden ook niet meer toegestaan.

Kinderraad
Dit schooljaar richten we een Kinderraad op. De
kinderen die in de raad willen plaatsnemen, mogen
tijdens de Kinderboekenweek hun sollicitatiebrief sturen
naar Cordula. Doel van de raad is dat kinderen het
schoolteam feedback geven en adviseren, zodat we onze
school nog verder kunnen verbeteren.
Ouderraad
We zijn een enthousiaste en betrokken groep ouders en
zetten ons in voor onder andere de organisatie van het
winterfeest, de avondvierdaagse en een feestelijke
afsluiting van het schooljaar voor de zomer. Daarnaast
regelen we de betaling van de ouderbijdrage voor
bijvoorbeeld het schoolreisje/kamp en stellen we
hiervoor een begroting op in overleg met Cordula en het
team. Tussendoor ondersteunen we regelmatig bij
praktische zaken, bijvoorbeeld door te helpen bij het
versieren van de school tijdens de Sinterklaastijd, het
klaar zetten van de spullen voor een open podium of
brengen we nieuwe ideeën in.
Het bestuur van de ouderraad bestaat uit Philomeen
Ackermans (voorzitter), Jaap Wieland (penningsmeester)
en Elvira van den Berg (secretaris). Philomeen heeft 3
kinderen, waarvan er nog 2 bij ons op school zitten: Izzie
in groep 6/7 en Sten in groep 3/4/5. Jaap heeft ook 3
kinderen, waarvan 2 op school. Joa in groep 3/4/5 en
Juul in groep 1/2. Tot slot heeft Elvira 2 kinderen op
school: Heleni in groep 6/7 en Silvio in groep 3/4/5.
Daarnaast zijn Régine Relyveld, Lilly Evers, Jessica Peters,
Andrea van As, Heleen Blom en Latoya Olthof actieve
leden van de ouderraad. Ook dit jaar hebben we twee
juffen die de ouderraad versterken: juf Tessa en juf
Judith!
De ouderraad zal weer meerdere avonden bij elkaar
komen (gemiddeld een keer in de anderhalf a twee
maanden). De vergaderdata zijn te vinden in de
schoolagenda op de website. Heb je interesse om aan te
sluiten bij de ouderraad, dan kun je altijd mailen
naar ouderraad@mkcdeamstel.nl.
Uiteraard horen we het altijd graag als ouders ideeën
hebben over activiteiten of willen helpen tijdens een
feest. Geef je dan op bij Philomeen of stuur een mail
naar ouderraad@mkcdeamstel.nl.
Herinnering betaling 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).

