Nieuwsbrief
MKC De Amstel
Belangrijke data
7-9 t/m 8-9
Schoolreis bovenbouwgroep
14-9 en 15-9 Studiedag schoolteam,
schoolkinderen zijn vrij. De opvang is
geopend.
17-9
Lesjesmiddag (14.00-15.00 uur)
22-9
Atletiekdag groep 3-8
23-9
Informatieochtend belangstellende
ouders (9.00 uur: Informatie in het
Nederlands; 11.00 uur: Information in
English)
30-9
Oogstfeestje

Nieuwe kinderen
In augustus en september
verwelkomen we de
volgende kinderen op ons
MKC: Melis, Pim, Cass,
Sascha, Kyra, Nadyne,
Karel, Johanna, Mees,
Lana, Tiyana, Turan,
Phuong-Nga, Nina, Kyra,
Haakon, Bodil, Simme,
Lieve, Boudewijn, Julien, Robin,Tom, Vincent,
Kade, Camee, Anthu, Fedde, Ella,Tijn en Samuel.
We wensen ze een hele fijne tijd bij ons toe!

Start nieuwe onderbouwgroep
Vanwege de populariteit van onze school en het
grote aantal nieuwe aanmeldingen van vierjarigen,
starten we in
januari met een
nieuwe
onderbouwgroep.
Laura Bremmers,
nu part time
leerkracht van
groep 345, gaat
deze nieuwe
groep full time
leiden. Roy
Bonhof, nu twee dagen leerkracht van groep 678,
wordt dan daarnaast ook meester in groep 345, op
de dagen van Laura.

Lesjesmiddag
Op donderdag 17 september organiseren we de
jaarlijkse lesjesmiddag. De kinderen laten zien wat
ze leren op school, door hun ouders lesjes te geven.
De middag duurt van 14.00 tot 15.00 uur.
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Buitendeuren
Zou u als u onze school binnenkomt of verlaat de
buitendeur achter u willen sluiten? Dit in verband
met de veiligheid van onze leerlingen en, nu de
dagen weer kouder worden, ons energieverbruik.
Dit met uitzondering natuurlijk van ‘s morgens
tussen 8.15 en 8.30 uur, als we de kinderen
verwelkomen bij de deur :-) Het is bovendien fijn als
u, zo lang de bouwwerkzaamheden in de wijk
duren, de deur aan het schoolplein neemt. Zo
kunnen we de deur aan de Welnastraat op slot
houden, ook weer voor onze veiligheid.

Ouder Kind
Adviseur in het
MKC: Nuran
stelt zich voor
Ik ben de Ouder
en Kind Adviseur
van MKC De
Amstel. Mijn
naam is Nuran
Yildirim. Als
ouder- en kindadviseur heb ik gesprekken met
ouders die vragen of zorgen hebben rondom het
gedrag of de opvoeding van hun kind(eren). Alle
ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding
van hun kind. Over het slapen gaan; over eten of
juist niet willen eten; over ruziemaken met broertjes
of zusjes; over het stellen van regels en grenzen:
gewone alledaagse dingen die bij de opvoeding
horen, maar waar je als ouder misschien eens over
wil praten met iemand die je daarmee kan helpen. Ik
kan u, als u dat wenst, informatie, advies of
praktische tips geven. Elke dinsdagochtend ben ik
op het MKC aanwezig van 8.30 tot 12.00 uur. Ik zit
in het spreekkamertje op de eerste verdieping van
de school (als u de trap op bent gelopen tweemaal
links). U kunt dan zonder afspraak naar

binnenlopen. Binnenkort zullen er ook
ouderbijeenkomsten worden georganiseerd over
uiteenlopende onderwerpen over de opvoeding.
Als u liever telefonisch of per mail contact met mij
heeft dan kan dat ook: mijn mailadres is
n.s.yildirim@oktamsterdam.nl en mijn
telefoonnummer 06-45147143. Ik werk op
maandag, dinsdag, woensdag tot 11.30 uur,
donderdag tot 14.30 uur en vrijdag van tot 17.00
uur. Vrijdagmiddag heb ik altijd open spreekuur in
het Ouder en Kind Centrum (OKC) in de
Pontanusstraat 278. U bent ook daar van harte
welkom!

Ontruimingsoefening
Op vrijdag 18 september
houden we een aangekondigde
ontruimingsoefening in het
MKC. Later in het jaar volgt ook
een onaangekondigde
oefening. Ook worden dit
schooljaar een aantal
pedagogisch medewerkers en
alle leerkrachten (opnieuw) geschoold in BHV. Zo
zijn we zo goed mogelijk voorbereid in het geval van
een calamiteit.

Ouderbijdrage 2015-2016
Onze basisschool
biedt naast het
gewone
lesprogramma een
aantal extra
activiteiten aan, zoals
het schoolreisje, het
sinterklaasfeest, het
midwinterfeest en het
zomerfeest. Dit zijn
activiteiten die niet tot
het gewone
lesprogramma
behoren en niet door
de school worden
betaald, maar die wel
een belangrijke
bijdrage leveren aan
een fijn schoolklimaat.
Voor deze activiteiten vraagt de Ouderraad (OR)
aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage: de
ouderbijdrage.
Bij de ouderbijdragen wordt een onderscheid
gemaakt tussen onder- en middenbouwleerlingen
enerzijds en bovenbouwleerlingen anderzijds. Voor
de eerste groep wordt een ééndaags-schoolreisje
georganiseerd (kosten € 25,- per leerling), de
bovenbouwleerlingen gaan twee dagen op
schoolreis (kosten € 60,- per leerling). Voor dit
schooljaar is de ouderbijdrage voor de onder- en
middenbouw vastgesteld op € 50,- en de
ouderbijdrage voor de bovenbouw op € 85,-. Voor
leerlingen die na 1 januari 2016 op school starten,

wordt een korting van € 10,- toegepast. Hoewel de
bijdrage in principe vrijwillig is, is het essentieel om
alle extra’s te kunnen bekostigen. Gaandeweg het
schooljaar krijgt u dus geen andere verzoeken tot
betaling voor bovengenoemde activiteiten. Voor het
betalen van de ouderbijdrage ontvangt u aan het
begin van ieder schooljaar een betalingsbrief van de
school namens de Ouderraad.
De medezeggenschapsraad heeft dinsdag 1
september ingestemd met de hoogte van deze
ouderbijdrage. De financiële verslaglegging van de
OR is op aanvraag bij de OR in te zien.

Oogstfeestje
Op woensdag 30 september vieren we een
oogstfeestje in ons MKC. Sinds maart 2015 doet
MKC De Amstel mee aan het project Fruit4School,
gefinancierd door de Gemeente Amsterdam en het
Ministerie van Economische Zaken. Het is een
pilotproject ontwikkeld door de Wageningen
Universiteit met als belangrijkste doel het
terugdringen van jeugdobesitas door middel van het
vergroten van de kennis van fruitontwikkeling.
Een ander doel
van het project
is het
'vergroenen'
van de school
waarbij de
speciaal
geselecteerde
fruitbomen als
basis dienen.
Het beheer van
de fruitbomen wordt uitgevoerd door docenten,
ouders en kinderen.
Het ANMEC (Amsterdams Natuur en Milieu
Educatie Centrum) verzorgt drie gastlessen voor de
onder, midden en bovenbouw over het thema
fruitteelt waarbij de volgende aspecten aan bod
komen: het planten van de bomen, de bemesting,
het volgen van de groei en bloei, het herkennen en
onderzoeken van rijp fruit en het oogsten.
Op 30 september gaan de kinderen tijdens de
laatste les van Fruit4School de rijpe appels plukken:
de eerste oogst van de eigen fruitgaard! Om 14.15
uur zijn de kinderen en ouders van harte
uitgenodigd om samen de appels te proeven,
zelf appelsap te persen en te genieten van
versgebakken bioappelpannenkoeken!

Atletiekochtend
Op 22 september hebben de leerlingen van groep 3
tot en met groep 8 van 8.30 tot 12.00 uur een heuse
atletiekochtend bij atletiekvereniging AV’23! Alle
ouders van deze leerlingen ontvangen van onze
vakleerkracht bewegingsonderwijs Ilse nog een mail
hierover met informatie, en de vraag welke ouders
op deze dag kunnen helpen.

Voorschool De Amstel

meeneemt of even buiten laat staan. In de hal bij de
entreedeur zullen in elk geval haken komen te
hangen voor lichte spullen en er zal een plank
opgehangen worden om de maxi cosi’s op te
kunnen bergen.

De medezeggenschapsraad (MR) van de
school stelt zich voor

Op de voorschool zitten de kinderen al helemaal in
het thema: ‘Ik ben….’. Hiermee werken we de
eerste zes weken van het nieuwe schooljaar. We
zingen er liedjes over, zoals ‘hoofd, schouders, knie
en teen’. Het thema komt ook terug in de
verschillende boekjes die voorgelezen worden,
zoals ‘Ella wil groot zijn’, ‘Ik ben je grote broer’ of ‘Ik
ben je grote zus’. De kinderen zijn ook bezig met
bouwwerken, knutselwerken en de kinderen
verkleden zichzelf in wat ze maar willen zijn, zoals
een brandweerman, prinses, zeemeermin,
politieagent en nog veel meer. Zo leren de
kinderen zichzelf beter kennen, met alle
emoties die daarbij horen.

Villa De Amstel specials
Vanaf volgende week worden er weer volop
activiteiten georganiseerd in Villa De Amstel.
We starten met de volgende Villa specials,
waar de kinderen van de BSO aan mee
kunnen doen:
Maandag: yogales in de speelzaal
Dinsdag: ‘The Voice Kids’ met Ellis
Woensdag: werkplaats en een DJ-workshop met
Bart
Donderdag: knutselen in het crealab van De Amstel
Vrijdag: koken in de Villa.

Kinderwagens op Villa de Amstel
We merken dat er steeds meer kinderwagens in de
gang bij de groepen in het kinderdagverblijf komen
te staan. In verband met de brandveiligheid moet de
gang vrij zijn van kinderwagens. We zoeken nog
naar een definitieve oplossing hiervoor, maar tot die
tijd is het fijn als u de kinderwagen zo mogelijk niet

De medezeggenschapsraad is een wettelijk
ingestelde raad (Wet medezeggenschap op
scholen). Hierin kunnen ouders en leerkrachten
meedenken over het beleid van de school. De MR
heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel
eens een beslissende rol in beleidszaken.
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee
geledingen: een personeelsgeleding en een
oudergeleding. Beide geledingen zijn even groot,
zodat ze evenveel stemmen hebben.
Dit schooljaar nemen de leerkrachten Saskia
en Soile zitting in de MR, en de oudergeleding
bestaat uit Annekatrien den Engelsen en Fleur
Sprangers. Fleur Sprangers is voorzitter van de MR.
De MR vergadert eens per twee maanden.
De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en
leerkrachten, en de directeur is meestal ook
aanwezig. Niet-leden van de MR zijn welkom als
toehoorder bij de vergadering. De agenda bestaat
uit een aantal terugkerende punten (zoals verkeer
en bouw in de wijk, samenstelling klassen, en
mededelingen vanuit de ouderraad) en variabele
onderwerpen die besproken moeten worden binnen
de MR.
De notulen van de MR-vergaderingen zijn na
goedkeuring te lezen op de website van het MKC.
Hoe de besluitvorming binnen de MR moet
lopen is in de wet goed vastgelegd. Over bepaalde
onderwerpen
hebben de
leerkrachten
instemmingsrecht
(zoals bij besluiten
aangaande het
onderwijs en het
personeel), en
over andere
onderwerpen heeft
de oudergeleding
instemmingsrecht.
Verder is er adviesrecht voor veel onderwerpen
aangaande het schoolbeleid.
Voorbeelden van zaken die besproken kunnen
worden in de MR en waar de oudergeleding
instemmingsrecht over heeft:





de hoogte en besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage
vaststelling van de onderwijstijd
vaststelling van de schoolgids
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
tussenschoolse opvang / lunch




vaststellen of wijzigen van een
schoolreglement
vaststellen van het schoolplan en zorgplan hierin staan plannen van de school voor de
komende jaren wat betreft bijvoorbeeld
onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan
zorgleerlingen

Volg ons dagelijks op:
Twitter: @mkcdeamstel
Facebook: https://nlnl.facebook.com/mkcdeamstel

Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd
advies uitbrengen over bijvoorbeeld:






de verkeersveiligheid rond de school
de keuze om de kinderen wel of niet te laten
douchen na de gymles
de invulling van het schoolreisje
huiswerk
omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

De MR van onze school neemt ook zitting in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de
GMR) van alle scholen binnen STAIJ, de stichting
waar onze school onder valt.
Voor vragen, suggesties of opmerkingen aan
de MR, kunnen ouders contact zoeken met de MR
oudergeleding.
Voor meer informatie zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_medezeggenschap
_op_scholen
http://www.onderwijsconsument.nl/medezeggensch
ap-op-school/
Fleur Sprangers (fleursprangers@gmail.com)
Annekatrien den Engelsen
(annekatrien.den.engelsen@gmail.com)

Bouw nieuwe woontoren Amstelkwartier
In week 39 start Hurks Bouw met de bouw van hoge
woontoren nabij onze school. De met zonnepanelen
bedekte, energieneutrale woontoren van 23
verdiepingen komt aan de Spaklerweg te staan. De
eerste vijf weken wordt er van maandag t/m vrijdag
geheid, van 7.00 uur ‘s morgens tot 17.00 uur ‘s
avonds. Dat zal geluidsoverlast geven.
Het bouwverkeer rijdt een zogenaamde lus op het
bouwterrein, zodat we daar als school zo min
mogelijk hinder van ondervinden. Als u of uw kind
met de fiets van buiten het Amstelkwartier naar
school komt, dan is het vanwege het groot transport
raadzaam om niet langs de bouwroute te fietsen,
maar het fietspad te nemen langs het water.
In 2017 wordt het pand opgeleverd. Voor vragen
over het project kunt u zich rechtstreeks tot de
uitvoerder wenden: Henk Valk, bereikbaar op 0365385777.

.

*De volgende nieuwsbrief verschijnt begin oktober*

