Januari-Februari 2019
MKC de Amstel | Welnastraat 845 1096 GJ Amsterdam | 020 3706705 | info@mkcdeamstel.nl | www.mkcdeamstel.nl

Belangrijke data
24-1

Voorlichting ouders
groep 8 voortgezet
onderwijs (17.00-18.00
uur)
25-1 Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij
30-1 Studiedag, leerlingen
vrij
31-1 MR-vergadering
(17.00-18.00 uur)
v.a. 4-2 Oudergesprekken
n.a.v. het voorjaarsverslag
11-2 Afname proefeindcitotoets groep 8
16-2 t/m 24-2 Voorjaarsvakantie
25-2 Studiedag: BHV-training team
13-3 Informatieochtend
belangstellende ouders
(9.00-10.00 uur)
15-3 Landelijke stakingsdag
onderwijs
19-3 Inloop (8.15-9.00 uur)
22-3 Juffen- en meestersdag
en studiemiddag (leerlingen om 12.00 uur
vrij)
25-3 en 26-3 Studietweedaagse, leerlingen vrij

Nieuwe kinderen
In december en januari verwelkomen we Bia en
Alice op de voorschool, en Matthijs, Devashree,
Sarah, Lennon, Koen, Vigo, Mira, Lucas, Loes, Rifke,
Giacomo en Matilda op school. Op de kinderopvang
verwelkomen we Jasmijn, Devyin, Nora Inara, Sam,
Koen, Yarden en Sara.
Oudergesprekken
Vanaf 4 februari vinden de oudergesprekken plaats.
Minimaal een dag van te voren staat het verslag
klaar in het ouderportaal van Parnassys. Heeft u
nog geen inloggegevens voor het portaal ontvangen
of bent u deze kwijtgeraakt, mailt u dan even naar
Cordula (cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl), zij
zorgt dan voor een (nieuwe) inlog. Het is belangrijk
dat u het verslag leest voordat het gesprek
plaatsvindt.
De studiemiddag van 25 januari zal worden besteed
aan het schrijven van de ouderverslagen en het
voorbereiden van de oudergesprekken. Tijdens deze
gespreksronde is de leerling niet aanwezig bij het
gesprek.
Studiedagen
Op 30 januari geven de DNKRS (https://dednkrs.nl/)
het team een workshop over het begeleiden van
begaafde leerlingen in de klas, en verdiepen we ons
in het maken van werkjes op basis van de taxonomie
van Bloom en verrijkingsopdrachten met onze
huidge materialen, zoals het montessorimateriaal.
In de middag analyseren we de toetsen die de
leerlingen de afgelopen periode hebben gemaakt op
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individueel, groeps-, bouw- en schoolniveau. Samen kijken we of er specifieke vakken
of onderdelen van vakken zijn waarop kinderen goed of juist minder goed scoren,
wat de oorzaken daarvan kunnen zijn, en maken nieuwe plannen. Op maandag 25
februari volgt het team een herhalingstraining bedrijfshulpverlening, zowel op de
onderdelen brand en ontruiming als EHBO. Op 22 maart gaan we op de studiemiddag
aan de slag met de leerlijnen. Op 25 en 26 maart hebben we een studietweedaagse
in Camperduin, en bekwamen we ons verder in het voeren van ingewikkelde
gesprekken, volgen we coaching en krijgen we de derde en laatste workshop van de
DNKRS.
Proefeindtoets Cito
In de week van 11 februari maken de leerlingen van groep 8 een proefeindtoets van
Cito. Doel daarvan is om te wennen aan de wijze waarop vragen in deze toets worden
gesteld, en strategieën aan te leren voor het beantwoorden van meerkeuzevragen.
Cito heeft onlangs besloten om geen digitale eindtoets beschikbaar te stellen dit
schooljaar, vanwege aanhoudende digitale problemen tijdens de afname van de
toets. Daarom zullen de kinderen een papieren eindtoets maken, en zal ook de
proeftoets op papier worden gemaakt.
Feedback op gemaakt werk
Leerkrachten bekijken gedurende de dag het door de leerlingen gemaakte werk.
Doel hiervan is, dat een leerkracht weet wat een kind al goed kan en waar het
nog hulp bij nodig heeft, zodat de lesjes daarop kunnen worden aangepast. Het
ouderwetse nakijken na afloop van de schooldag door middel van het zetten van
krullen of strepen in het werk of het verbeteren ervan, heeft, aldus wetenschappelijk
onderzoek, geen zin. Feedback moet direct aan de leerling gegeven worden,
tijdens het werken, in de rondes die de leerkrachten langs alle kinderen op onze
montessorischool vele malen per dag maken, en deze feedback moet liefst mondeling
zijn. Dat maakt dat u in het schriftelijk gemaakte werk van uw kind nog fouten kunt
zien staan waar geen opmerking bij is geplaatst.
Inloop
Op 19 maart organiseren we weer een inloop van 8.15 tot 9.00 uur. Kinderen laten
hun eigen ouders lesjes en werkjes zien in de klas.
Juffen- en meestersdag
Op vrijdag 22 maart vieren alle juffen en meesters hun verjaardag, op de meesters- en
juffendag. De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij: het team heeft dan een studiemiddag.
Spaaracties supermarkten
Regelmatig hebben supermarkten spaaracties, zoals momenteel de voetbalplaatjes.
We vragen kinderen om hun gespaarde spulletjes thuis te houden. Ruilen op school
is niet toegestaan. Sommige ouders doen hun boodschappen bij goedkopere of
duurzamere supermarkten en winkels, waardoor deze leerlingen niet mee kunnen
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doen met het ruilen, en zich buitengesloten kunnen voelen. Het heeft al vaak geleid
tot verdrietige kinderen. Daarbij komt van ruilen ook vaak huilen, wat de onderlinge
sfeer niet bevordert, en waardoor kinderen regelmatig minder goed in staat zijn zich
op hun werk te concentreren.
Staking 15 maart landelijk onderwijs
Op vrijdag 15 maart heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) een staking
uitgeroepen in alle sectoren van het onderwijs. Een officieel bericht hierover volgt
nog van onze bestuurder, maar houdt u er rekening mee dat de kans groot is dat onze
school gesloten zal zijn.
Actie AVS: regel geen vervangers
De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) roept alle directeuren op om in de
week van 4 tot en met 8 februari geen vervangers te zoeken bij zieken en ook intern
niet te kijken naar een mogelijke oplossing, en de kinderen naar huis te sturen (link).
De directeur van onze school, Cordula, zal hieraan niet meedoen, omdat ze van
mening is dat de AVS zich beter kan scharen achter de landelijke stakingsdag op 15
maart, en omdat het signaal aan ouders dat er een ernstig probleem is, al wordt
afgegeven - het is op onze school, zoals op veel basisscholen, al zo dat kinderen
soms thuis moeten blijven omdat er geen vervangers zijn en we het niet meer intern
kunnen oplossen. In de genoemde actieweek zullen we dus, net als anders, onze
uiterste best doen om een oplossing te vinden bij zieken, en, als dat echt niet lukt,
ouders vragen hun kind thuis te houden.
Groep 6 naar de schooltuin
We gingen met de fiets naar de schooltuin. Daar was juf Petra en meester Frans
en meester Frans was een tuinman. Er was een kat en die heette Poekie. Toen gaf
Petra ons een rondleiding. het eerste wat ze ons liet zien was een regenmeter en de
regenmeter was ervoor om de regen op te meten. Daarna liet ze de tuin aan ons zien
de tuin was alleen bedekt met gras er komen later plantjes. Toen gingen we naar
binnen en daar ging Petra uitleg geven over ons stuk grond en daarna de opdrachten
uitleggen. We kregen allemaal een opdrachtenboekje. We moesten in groepjes
werken over het hele terrein. Ik vond het een hele leuke ochtend. 5 Februari gaan we
weer!
Groetjes van Heleni
Nieuws van de voorschool
Nieuwe openingstijden Voorschool
De openingstijden van voorschool de Amstel wijzigen. Per vrijdag 1 februari zullen de
openingstijden 8:15 uur -12:15 uur zijn.
Voor meer informatie over de voorschool: www.dynamopeuters.nl of loop even
binnen, u bent altijd welkom.
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Dag van de Voorschool
Op woensdag 23 januari a.s. organiseert de gemeente Amsterdam de Dag van de
Voorschool.
De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool, zodat zij een goede start
hebben. De voorschool is een kinderopvangvoorziening waar kinderen tussen 2 en 4
jaar spelend leren. Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen,
luisteren, zingen en bewegen. Het programma en de werkwijze van de voorschool
sluiten aan bij het programma en de werkwijze in groep 1 en 2. Hierdoor is voor uw
kind de overgang naar de basisschool makkelijker.
Wat kunt u verwachten op 23 januari? Veel voorscholen openen hun deuren van
09.30 tot 12.00 uur. Informeert u zich over de voorschoolse programma’s, de kosten
en de vergoedingen. U kunt samen met uw kind een rondleiding krijgen. Opa’s
en oma’s zijn ook van harte welkom! Ook is het mogelijk om uw kind direct in te
schrijven. Dit kan vanaf het moment dat uw kind 1 jaar oud is.
Nieuwe thema’s Voorschool
De afgelopen periode hebben wij op de voorschool verschillende thema`s gehad.
In september hebben wij het gehad over groot worden. Het thema heette dan ook
‘Ik ben al groot’. In oktober hebben wij heksensoep gemaakt. Het thema heette
‘Heksensoep in de herfst’. En in november en december vierden we natuurlijk
Sinterklaas en Kerst.
Bij elk thema zoeken wij altijd spannende prentenboeken en liedjes die bij het thema
passen. Ook bedenken wij spelletjes en maken een thematafel of verteltafel voor de
kinderen. Ook wordt er bij elk thema geknutseld in ons atelier.
Van 23 januari t/m 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Het prentenboek
van het jaar staat dan altijd centraal. En dat is dit jaar “Een huis voor Harry”. Het is
geschreven en geïllustreerd door Leo Timmers. Het is nog even spannend of ook dit
jaar weer iemand een voorstelling komt geven over het prentenboek van het jaar.
Het komende thema in februari zal zijn ‘Wij gaan naar de kapper’. Malika en Nicolien
zijn het nog aan het voorbereiden. Wij gaan natuurlijk een kapperszaak maken samen
met de kinderen. En ja, wat gebeurt er bij de kapper? Dat gaan wij samen met de
kinderen ontdekken. Wie is de kapper en wie is de klant?
Jump-In
Na de zomervakantie zijn we gestart met het
voedingsdeel van Jump In (link). Dat gaat
geweldig goed: veel meer kinderen dan voorheen
hebben gezonde pauzehapjes en lunch mee, en
traktaties volgens de Traktatiewaaier (link).
In het voorjaar beginnen we met het sportgedeelte van dit programma. Leerlingen
worden geïnterviewd over hun sportactiviteiten door mensen van de gemeente,
om het naschoolse aanbod daarop af te stemmen. Het naschoolse sportaanbod in
ons MKC wordt uitgebreid. De gymleerkrachten Ilse en Arjen gaan lessen geven aan
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leerkrachten, pleinwachtouders en pedagogisch medewerkers om het buitenspelen
nog fijner te maken, en actief spelen te stimuleren. En er wordt gekeken of het
mogelijk is het schoolplein wat meer in zones te verdelen, om fijn samenspelen te
bevorderen.
Samenwerking Johan Cruyff College
Onze school werkt sinds kort samen met het Johan Cruyff College, waar topsporters
MBO-opleidingen volgen (https://www.cruyffcollege.nl/). Kinderen uit de bovenbouw
krijgen lessen van deze studenten, onder begeleiding van onze vakgymleerkracht
Ilse en hun eigen begeleider van het Johan Cruyff College. De eerste lessen waren
een groot succes. De leerlingen kregen ontzettend leuke lessen van bijzonder
gemotiveerde topsporters, en de studenten zelf deden de nodige praktijkervaring op.
Ingezonden berichtje: Dans Inn (stadsdeel Oost)
Kom ook naar de Dans Inn op:
Zaterdag 9 februari 2019
9.30-10.00 uur (inloop 9.30 uur)
Mirror Centre, Ter Gouwstraat 4,
Amsterdam
Dans-Inn is een dansevenement voor kinderen uit groep 1 t/m 8. Tijdens dit
evenement kun je kennismaken met streetdance, creatieve dans, klassiek ballet,
hiphop, afro en moderne dans. De Dans Inn is gratis. Meld je voor vrijdag 8 februari
aan via link. Het dragen van dans- of gymkleding is verplicht.
Ingezonden berichtje: Aapjeskooi kleutergym in het MKC
Na het grote succes van de dreumes- en peutergymlessen gaat de Aapjeskooi nu ook
starten met kleutergym in Amsterdam Oost! In deze lessen leren kleuters (van 4 t/m
6 jaar) op een speelse manier zelfstandig te gymmen zonder papa of mama. Dat is
niet alleen heel leuk, het is ook nog eens goed voor het zelfvertrouwen en het leren
samenspelen met andere kinderen! Iedere les heeft een ander fantasierijk thema
en iedere week staat er weer een nieuwe uitdagende zaalopstelling klaar. Klimmen,
klauteren, springen, rollen, slingeren, dansen, mikken, vangen... alles komt aan bod.
De les wordt gegeven op zaterdagochtend van 11.15 tot 12.00 uur in de gymzaal MKC
de Amstel.
Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie en om je aan te melden voor een proefles of
lesperiode op: www.aapjeskooi.nl, of neem een kijkje op Facebook of Instagram.
Ingezonden berichttje: Crossfit in de wijk
Ik ben de vader van een van de leerlingen van school en heb een verzoek gedaan aan
de nieuwe Crossfit Sportschool (naast carwash Loogman) om een kinderprogramma
op te zetten omdat ik tot de ontdekking kwam dat er bijzonder weinig sportieve
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activiteiten in de buurt zijn op dinsdag. En met succes: ze hebben een kidsprogramma opgezet op de dinsdag om 16.00 uur. De lessen bestaan uit zwieren aan
touwen, koprollen maken, et cetera. Inschrijven kan via crossfitflamesxl.nl.
Nieuws van SKW
Nieuws vanuit BSO:
Ook zijn wij op de BSO gestart met super leuke Villa Specials. Elke dag hebben wij
wat anders op de planning staan waaronder; Bordspelletjes, Interactief voorlezen, De
vogel verwen weken, Muziek en Dans, Knutselen met playmais, Strijkkralen en Stenen
schilderen. (foto stenen schilderen)

Nieuws vanuit het KDV:
Op het kinderdagverblijf geven we de montessori visie steeds meer vorm. Ook met de
roze toren wordt gewerkt.
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