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Belangrijke data
6-11

Landelijke onderwijs
staking, school gesloten

7-11

Bovenbouw naar Martin
Luther King in Stads
schouwburg

20-11

Lesjesochtend (8.15-9.00
uur)

21-11

Voorlichting ouders groep
8 overstap naar vo (15.0016.00 uur)

25-11

Start inzameling
Voedselbank (t/m 14-12)

28-11

Schoen zetten

5-12

Sinterklaasviering, leer
lingen om 12.00 uur vrij

v.a. 10-12 Middenbouwgroepen
naar ‘Feest! Wereldwijd’ in
het Tropenmuseum
13-12

Paarse vrijdag

20-12

Studiemiddag, leerlingen
om 12.00 uur vrij

21-12 t/m 5-1 Kerstvakantie
15-1

Informatieochtend
belangstellende ouders
(9.00-10.00 uur)

17-1

Studiedag, leerlingen vrij

20-1

Studiedag, leerlingen vrij

24-1

Lesjesochtend (8.15-9.00
uur)

30-1

MR-vergadering (16.3017.30 uur)

Nieuwe kinderen
In november en december verwelkomen we Jins,
Bloem, Amaya, Adonai, Lisa, Thalia, Jan en Pieter op
onze school. Wij verwelkomen Jins en Dansu op de
BSO. Op het Kinderdagverblijf verwelkomen wij Ivo,
Joanna, Mia en Anna.
Personeelsnieuws
Jaqueline en Henk zitten momenteel in de
lappenmand. We wensen ze veel beterschap en
hopen dat ze spoedig zullen herstellen.
Anina en Neeltje zullen na de kerstvakantie
terugkeren van hun verlof. Neeltje neemt
een dag per week ouderschapsverlof op, en
Anina anderhalve dag per week. Dit heeft geen
consequenties voor de klassenleiding van hun
groepen. Neeltje zal weer gaan werken in groep
678B, en Anina in groep 12E.
Over de opvolging van Cordula wordt u binnenkort
geïnformeerd door de bestuurder.
Ouder- en kindadviseur
Marijntje Willeboordse, onze ouder- en
kindadviseur, is elke dinsdag van 12:00 tot 14:00 op
school aanwezig (en indien gesprekken na schooltijd
nog een uurtje langer.) U kunt binnenlopen zonder
afspraak, of, als u zeker wilt weten dat een gesprek
mogelijk is, vooraf contact met haar opnemen voor
een afspraak. Afspraken kunnen ook op andere
dagen worden gepland.
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Haar contactgegevens zijn:
M.Willeboordse@oktamsterdam.nl
Tel. nr. 06-21277071
www.oktamsterdam.nl
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
Voorstelling over Martin Luther King
Op vrijdag 7 november gaat de
bovenbouw naar een voorstelling over
Martin Luther King van Jeugdtheater de
Krakeling. https://ita.nl/nl/voorstellingen/
martin-luther-king-8/4711/
Lesjesochtend
Onze school organiseert ongeveer maandelijks een lesjesochtend. Tussen 8.15 en
9.00 uur laten kinderen hun ouders zien waaraan ze werken.
Voorlichting aan ouders groep 8
Op donderdag 21 november geven de leerkrachten van de bovenbouw voorlichting
aan ouders over de procedure van de overstap naar het voortgezet onderwijs. Op
deze site https://www.voschoolkeuze020.nl/ staat de procedure omschreven.
Inzameling Voedselbank
Van 25 november tot en met 16 december zamelen we houdbare producten
in voor de Voedselbank. Alle kinderen krijgen een kartonnen doos mee naar
huis, die ze kunnen vullen met producten. Te denken valt aan pasta, rijst,
couscous, aardappelpuree, pastasauzen, soep, ontbijtgranen, jam, pindakaas,
pannenkoekenmix, zonnebloem- en olijfolie, ingeblikte groenten en fruit, houdbare
melk. De gevulde dozen kunt u in de hal van de school achter de trap neerzetten.
Meer informatie: https://amsterdam.voedselbank.org/scholenacties/
Tentoonstelling Feest! Wereldwijd
De middenbouwgroepen bezoeken de tentoonstelling Feest! Wereldwijd in het
Tropenmuseum, over het vieren van feesten over de hele wereld. https://www.
tropenmuseum.nl/nl/things-that-matter/hoe-vier-jij-feest
Paarse Vrijdag
Vrijdag 13 december is het Paarse Vrijdag. Het team komt in het paars gekleed naar
school, om sympathie te tonen voor gender en seksuele diversiteit. Diversiteit is sinds
twee jaar een van de belangrijkste speerpunten van onze school. Uiteraard mogen
ook leerlingen en ouders in het paars naar school komen :-) Meer informatie over
deze dag is onder meer te lezen op https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/
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Studiedagen
Op de studiedagen in januari staat o.a. onze jaarlijkse scholing in
bedrijfshulpverlening op het programma (branden blussen en EHBO, incl. reanimatie)
en worden de nieuwe teamleden geschoold in de transactionele analyse en het
voeren van ingewikkelde gesprekken (de rest van het team deed dit reeds).
Sport- en cultuurfonds
Het sport- en cultuurfonds is speciaal bedoeld voor kinderen van wie de ouders geen
geld hebben om een sportclub te betalen. Het aanvragen van dit fonds kunt u doen
via de leerkracht van uw kind. Meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/
Nieuwe (vaste) pedagogisch medewerker
Op maandag 18 november start Aicha el Mhassani op de groep van de voorschool. Zij
gaat werken op ma, di, woe, do en vrij. Ze is een ervaren pedagogisch medewerkster
en HBO-er op de groep. Zij heeft hiervoor op voorschool Adoende gewerkt. Jullie
kunnen dus binnenkort met haar kennismaken.
Nieuw thema ‘wij maken herfst in de klas’
Op de voorschool staat het thema herfst
centraal. We verwachten regenachtige dagen.
we gaan met de kinderen ontdekken wat
er allemaal in de herfst gebeurt, wat zijn
de herfstsignalen en wat gebeurt er met de
boom en/natuur en waarom.
De kinderen leren en ontdekken allerlei
begrippen die met herfst te maken hebben.
Wij gaan met kinderen bladeren en kastanjes
verzamelen en in de klas de erover praten.
MKC Studiedag
Op 28 oktober hebben we een gezamenlijke studiedag gehad met het
kinderdagverblijf, de bso, de voorschool en de school. Op deze studiedag stond de
doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar centraal.
We zijn in twee groepen aan de slag gegaan. De bso heeft de doorgaande leerlijn
opgepakt met de midden- en bovenbouwleerkrachten. Ze hebben activiteiten
ontworpen waar de kinderen op school en op de naschoolse opvang aan kunnen
werken. Het kinderdagverblijf, de voorschool en de onderbouwleerkrachten
hebben dat ook samen gedaan. Zij hebben gekeken hoe de voorschool en het
kinderdagverblijf de kinderen nog wat beter kunnen voorbereiden op de school, door
bijvoorbeeld de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren.
We hebben gezien tijdens deze dag dat we al veel meer dan een jaar geleden op
dezelfde, montessoriaanse manier werken. Voorbeelden zijn het werken op kleedjes,
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de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig laten spelen en werken, en de inrichting van
de voorbereide omgeving. Ook de materialen en werkjes zijn veelal montessoriaans.
Tot slot is er een werkgroep opgestart met als doel de kinderen van ons mkc
elkaar meer te laten ontmoeten. Bijvoorbeeld door de schoolkinderen te laten
voorlezen voor de kinderen in het kinderdagverblijf, en door het hek tussen het
kinderdagverblijf en het kleuterspeelplein regelmatig open te zetten, zodat de
kinderen van de voorschool, het kinderdagverblijf en de kleuters met elkaar kunnen
spelen.
Verslag Kinderboekenweek op het kinderdagverblijf
Op het kinderdagverblijf hebben we met de Kinderboekenweek de ouders de
mogelijkheid gegeven om bij ons voor te komen lezen. Dit was erg leuk. Veel ouders
hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt. Bedankt ouders!
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Verven!
Op het kinderdagverblijf wordt er ook heerlijk geëxperimenteerd met materialen.
Hieronder een illustratie van het experimenteren met verf en voorwerpen door de
baby’s en dreumesen.
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Nieuws vanuit BSO Villa de Amstel
De nieuwe villa specials zijn weer gestart! De komende weken gaan wij sierlijk
bewegen met de buikdanslessen. Komen er verschillende sporten voorbij. Maken
wij zelf muziek, knutselen in verschillende thema’s en koken wij uit het Moeders
kookboek. Villa specials vol nieuwe activiteiten om aan mee te doen. Heel veel plezier
op de opvang!

Recycle Sint Amsterdam Oost
Zoekt u ook naar een manier om het Sinterklaasfeest duurzamer of goedkoper te
vieren? Kom dan dinsdag 19 november naar de Recycle Sint in House of Watt! In
plaats van allemaal nieuwe spullen te kopen, kun je op deze avond speelgoed waar je
kind op uitgekeken is ruilen voor iets anders moois.
Hoe werkt het:
• Neem speelgoed mee wat heel en schoon is en leuk om te krijgen van de Sint. We
richten ons op speelgoed voor de leeftijd van 2 tm 10 jaar.
• Voor ieder stuk speelgoed dat je inbrengt mag je een ander stuk mee terug nemen
• Inleveren kan tussen 18.30 en 19.30 uur. Het ruilen start na 20.00 uur
• Geniet vooraf, tijdens of achteraf van een hapje/drankje bij House of Watt
• Al het speelgoed dat overblijft gaat naar een goed doel.
Dus sprokkel alle mooie spelletjes, boeken en speelgoed bij elkaar en kom op 19
november naar House of Watt, James Wattstraat 73.
Voor verdere informatie of vragen check Facebook @Recycle Sint Amsterdam Oost of
bel Esther (06-51481505, moeder van Lieke en Stijn).
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Apeleuk multisporten bij Monkey Moves!
Wil jij 11 sporten ontdekken in 1 jaar en lekker veel klimmen en klauteren? Dat kan
elke Woensdag bij Monkey Moves in de gymzaal van MKC de Amstel!
Elke woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur kunnen kinderen van 4-6 jaar meedoen.
Van 16.00 tot 17.00 uur is de les voor kinderen van 6-9 jaar.
We doen onder andere freerunnen, voetbal, tennis, rugby, judo en nog veel meer!
Schrijf je snel in voor een gratis proefles op: www.monkeymoves.nl/amsterdam
Kijk voor de tarieven ook op de website of stuur een mailtje naar amsterdam@
monkeymoves.nl!
Slingeren jullie ook mee? Tot snel!
Dank alvast!
Met sportieve groet,
Koen Logchies
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Staking
Ook Montessorischool de Amstel deed mee aan
de landelijke onderwijsstaking van 6 november.
Een groot deel van het team stond op de Dam
met dit spandoek, dat inmiddels in de hal van
ons MKC staat.
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