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Belangrijke data
18-4

Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij
19-4 Goede Vrijdag, school
gesloten
20-4 t/m 5-5 Meivakantie
8-5
Lesjesochtend (8.159.00 uur)

Nieuwe kinderen
In maart en april verwelkomen we Kasper, Benjamin
en Iada op de voorschool. We verwelkomen Joshua,
Daniel, Julian, Victoria, Dex, Maartje, Souhaila,
Michael, Gurum, Baram en Harley op onze school.
Op de kinderopvang verwelkomen we Felix, Julie,
Elena, Maurits, Yves en Noul en Sarah, Koen, Chloe,
Charlie, Yasana bij de BSO.
MKC-leerlijnen 0-12
Sinds februari werken de voorschool en
het kinderdagverblijf ook met de Delftse
montessorileerlijnen zoals ook de school dat doet.
Dat kunt u nu al terugzien in die groepen: de
peuters worden aangemoedigd zelfstandig te eten,
hun afwas op te ruimen, een plantje te verzorgen
en werken met steeds meer montessorimaterialen.
De leerlijnen bestaan uit leerdoelen die kunnen
worden aangevinkt als ze zijn behaald. Te denken
valt bijvoorbeeld aan het tellen van 1 tot 10.
Doel van het volgen van deze leerlijnen is
drieledig. Ten eerste worden de voorschool- en
kinderdagverblijfkinderen nog beter voorbereid
op school, doordat aan specifieke onderwerpen
kan worden gewerkt, zoals de zelfstandigheid.
Ten tweede kan de school zo een veel beter beeld
krijgen van wat de kinderen bij binnenkomst al
kunnen, en wat nog wat meer aandacht behoeft.
Tot slot wordt daarmee de stap naar school wat
kleiner, en de kans op een succesvolle overstap
groter. Uit onderzoek blijkt, dat een goede overstap
naar school van groot belang is. Als de overgang
soepel verloopt, is de kans veel groter dat andere
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grote overgangen in een kinderleven ook gemakkelijker zullen verlopen, zo ontdekte
een stagiaire bij ons van de universitaire PABO, Maud. Daarbij is het ook van belang
dat ouders al voordat hun kind op school start, een goed beeld kunnen schetsen van
de school aan hun kind. Daarom sturen we nu aan alle ouders die een plaats hebben
gekregen op onze school, direct de schoolgids al mee. De schoolgids kunt u vinden op
onze website.
In maart hebben twee leerkrachten van de school, en medewerkers van de
voorschool en het kinderdagverblijf de Delftse Montessorischool bezocht, om de
leerdoelen verder te kunnen aanscherpen.
Jump-in ouderochtend gezonde voeding
Heel veel kinderen hebben nu gezonde pauzehapjes en lunch mee, fantastisch!
Jump-In biedt standaard aan, een ouderbijeenkomst te organiseren over gezonde
voeding. Om na te gaan of hiervoor voldoende belangstelling voor is bij onze
ouders, wil ik vragen om, als u belangstelling hiervoor heeft, een mail te sturen naar
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl De ouderbijeenkomst wordt georganiseerd op
een schooldag direct aansluitend op het ingaan van de school.
Ouder- en kindadviseur (OKA)
Vanaf heden werkt onze OKA Marijntje elke woensdag van 10 tot 12 uur op onze
school. Ouders mogen zonder afspraak binnenlopen. Ouders kunnen ook op
een ander moment een afspraak met haar maken. Haar contactgegevens zijn:
M.Willeboordse@oktamsterdam.nl, tel. nr. 06-21277071, www.oktamsterdam.nl
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag.
Trots: bezoek bestuur
Op 14 februari, vlak voor de voorjaarsvakantie, kwam het bestuur van onze
stichting de hele dag op kwaliteitsbezoek. Het bestuur sprak met de leerlingenraad,
ouders, leerkrachten, interne begeleiders en de directeur, en ging uitgebreid
op klassenbezoeken in elke groep. Het bestuur was lovend over onze school.
Ze concludeerden dat onze school een hele fijne school is, vanwege het sterke
team, waarin ze veel collegialiteit zagen, een hoog eigenaarschap van ons
montessoriconcept, doordat leerkrachten aangeven dat dit precies is zoals ze les
willen geven, doordat de uitvoering van hoog niveau is en de pedagogische tact
zeer sterk, en doordat de leermiddelen echt goed worden ingezet, zoals Snappet
voor rekenen, waardoor de kinderen optimaal leren. Ook de leerlingen zien dit. Ze
zeggen trots te zijn op hun school, zich veilig te voelen, fijne leerkrachten te hebben
en het gevoel te hebben goed te kunnen werken in klas. Ook de ouders gaven aan
trots ze zijn op onze school, en zelfs dat ze er als kind zelf op hadden willen zitten.
Ze omschrijven de ouderpopulatie als assertief. De ouders zouden voor de school
een groter schoolplein wensen. En ze geven aan dat het integrale kindcentrum dat
ons MKC zou willen zijn, nog verder doorontwikkeld kan worden, doordat ze op het
kinderdagverblijf en de voorschool ook al montessoriaans werken. Het bestuur ziet
voor onze school als kernkwaliteit de individuele benadering van kinderen, terug te
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zien in dat we ieder kind zien, en een passende, persoonlijke leerlijn laten volgen; dat
alle kinderen een groeidocument hebben, dat we zijn gestopt met een plusklas en
‘labelling’ van begaafde leerlingen, en in plaats daarvan passend onderwijs bieden
aan alle kinderen in de klassen, en dat we dat consistent hebben doorgevoerd in het
onderwijs, maar ook in de interne begeleiding, de zorg. Het bestuur omschreef ons
als een congruente school: zoals naar leerlingen wordt gekeken, zo kijkt het team
ook naar zichzelf. En het team heeft goed zicht op de punten die nog doorontwikkeld
kunnen worden. Een verbreding van het curriculum met meer ‘maakonderwijs’ is
onze wens. ‘We vertrekken met veel vertrouwen in jullie ontwikkeling, en die van de
leerlingen.’
Studiedagen
Op 22 maart werkten we op de studiemiddag aan de leerlijnen. Op 25 en 26
maart hebben waren we op studietweedaagse naar Starnmeer en Camperduin, en
bekwaamden we ons verder in het voeren van ingewikkelde gesprekken, volgden we
coaching, kregen we de derde en laatste workshop van de DNKRS en een workshop
yoga en mindfullness. Op de studiemiddag van 18 april staan de leerlijnen weer
centraal.
Voorschool
Op de voorschool zijn wij nog druk bezig met het thema “wij gaan naar de kapper”.
De kinderen spelen de kapper of zijn de klant. Er worden haren gewassen, gekamd
en geknipt (natuurlijk niet echt; om de schaar hebben wij plakband geplakt zodat de
kinderen niet allemaal worden kort geknipt) en de haren worden droog geföhnd.
Samen met de ouders hebben de kinderen een lottospel uitgekipt zodat de kinderen
thuis ook het lottospel van de kapper kunnen spelen.
En wij hopen dat het bezoek aan de echte kappersschool kan doorgaan.
Ingezonden sportberichten
Als MKC maken we geen reclame voor buitenschoolse activiteiten, tenzij het gaat
om sportactiviteiten- omdat deze aansluiten op het door ons gevolgde Jump-In
programma, en het belang dat we hechten aan bewegen.
Berichtje van Aapjeskooi
Na het 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 in de gymzaal van 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.
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