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Het team wenst iedereen een heel goed nieuwjaar met fijne
uitdagingen en mooie nieuwe doelen.
Vanaf deze week gaat de nieuwe teamleiding van start.
Hieronder de informatie nog even op een rijtje.
Doorgaans is de persoon bij de deur die de leerlingen
verwelkomd, ook het aanspreekpunt voor die dag:

Belangrijke data
15-1 Informatieochtend
belangstellende ouders
(9.00-10.00 uur)
17-1 Studiedag, leerlingen vrij

Saskia maandag

20-1 Studiedag, leerlingen vrij

Judith woensdag

24-1 Lesjes ochtend
(8.15-9.00 uur)

Ilse donderdag
Soile dinsdag tot en met vrijdag
Nieuwe leerlingen
In januari en februari verwelkomen we de volgende leerlingen bij
ons op school: Mia, Bain, Tijs, Carice, Tjitske, Elina, Yigit, Niño
en Noa.
Een hele fijne tijd toegewenst!
Ziekmelden
Voor ziekmeldingen nemen wij de telefoon (020-3706705) aan
tussen 07.45 uur en 08.15 uur. Vanaf 8.15 uur, als de deur open
is, kan de voicemail ingesproken worden. Ziekmeldingen graag
telefonisch (niet per mail) doorgeven.

30-1 & 31-1 Landelijke
stakingsdagen, leerlingen vrij
3-2 t/m 28-2
Oudergesprekken nav
voorjaarsverslag
17-2 t/m 21-2
Voorjaarsvakantie
24-2 Studiedag, leerlingen vrij

Verlofaanvragen
Het aanvragen van verlof, kortdurend of vakantieverlof, loopt altijd
via de teamleiding: teamleiding@mkcdeamstel.nl met een
verlofformulier. Leerplicht bepaalt de regels waarvoor wij verlof
mogen geven, en controleert daar ook op - en deelt boetes uit als
scholen onterecht verlof hebben verleend of een kind afwezig is
zonder geldige reden. Bij twijfel leggen we de casus voor aan
Leerplicht.
Landelijke onderwijsstaking 30 & 31 januari
Op 30 en 31 januari doen wij mee met de landelijke
onderwijsstaking, alle leerlingen zijn deze dagen vrij.
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Personeelsnieuws
Neeltje en Anina zijn na de kerstvakantie terug van zwangerschapsverlof. Neeltje leidt op
woensdag, donderdag en vrijdag groep 678B en Anina op maandag, dinsdag en vrijdag groep
12E.
Soile zal vanaf dinsdag 7 januari twee weken met ziekteverlof zijn vanwege een kaakoperatie.
Haar werk als teamleiding wordt vervangen door Judith en Ilse.
Oudergesprekken
Vanaf 3 februari vinden de oudergesprekken plaats. Minimaal een dag van te voren staat het
verslag klaar in het ouderportaal van Parnassys. Heb je nog geen inloggegevens voor het portaal
ontvangen of ben je deze kwijtgeraakt, mail dan even naar teamleiding
(teamleiding@mkcdeamstel.nl), dan kunnen we zorgen voor een (nieuwe) inlog. Het is belangrijk
dat het verslag gelezen is voordat het gesprek plaatsvindt. De gesprekken voeren we in het
Nederlands en deze gespreksronde is het kind niet aanwezig bij het gesprek.
Lesjesochtend
Op vrijdag 24 januari organiseren we weer een inloop van 8.15 tot 9.00 uur. Leerlingen laten hun
eigen ouders lesjes en werkjes zien in de klas.
Studiedagen
Op vrijdag 17 januari volgt het team een herhalingstraining bedrijfshulpverlening, brand,
ontruiming en EHBO. De studiedag van maandag 20 januari staat in het teken van workshops
van de DNKRS en leerlijnen. Op maandag 24 februari analyseren wij de toetsgegevens en maken
we op basis van deze gegevens nieuwe groepsplannen.

Nieuws vanuit KDV / BSO
Vanuit het KDV en BSO wensen wij iedereen een gelukkig nieuw jaar!
Wij verwelkomen als nieuwe leerlingen:
BSO: Abigail, Adonai, Hadewych, Sam, Loes, Bloem, Nino.
KDV: Jacobsz, Maurits, Casper, Benja, Saar, Felice, IJsbrand.
Op het KDV stimuleren wij de zelfstandigheid van de leerlingen. De leerlingen kunnen zelf hun
fruit kiezen en daar waar mogelijk mogen ze het zelf pellen en of snijden.
Bij de BSO hebben wij het jaar leuk afgesloten met het maken van een winterdorp.
De leerlingen hebben het zelf geschilderd en wanneer het donker is gaan zelfs de lampjes aan!

KDV

BSO
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