Nieuwsbrief September 2020

MKC de Amstel
Welnastraat 845 1096GJ Amsterdam
020-3706705 // info@mkcdeamstel.nl
Teamleiding:

Belangrijke data

Soile - maandag tot en met woensdag (afwezig vanaf 11 september ivm
zwangerschapsverlof)
Saskia - maandag en woensdag om de week
Judith - dinsdag en vrijdag
Ilse - donderdag en vrijdag

De eerste echte nieuwsbrief van dit schooljaar staat bomvol
informatie en belangrijke berichten
Sfeerweek
Zoals ieder schooljaar staat deze tweede week op MKC de Amstel in
het teken van een fijne sfeer op school en in de klas. We vinden een
goede start als nieuwe groep met (in sommige gevallen) een nieuwe
leerkracht van groot belang om veilig te kunnen leren. Het thema dit jaar
is 'Wij zijn de Amstel'. We besteden extra aandacht aan sociaalemotionele ontwikkeling: groepsvorming, diversiteit, conflicthantering,
sfeerregels en meer. Ook maakt iedere leerling traditiegetrouw een
kunstwerk, dat jullie eind van de week kunnen bewonderen vanaf achter
de hekken van het schoolplein!
Halen en brengen
Het handhaven van corona maatregelen blijft actueel. Onlangs
ontvingen jullie een mail met antwoord op vragen en maatregelen zoals
we deze toepassen op school. Dit is een groeidocument en vullen we
regelmatig aan met ge-update informatie. Deze is ook op onze website
te vinden.
Met name bij het halen en brengen van de leerlingen merken we dat de
openbare ruimte rondom het schoolplein beperkt is. We verzoeken jullie
om na het brengen van je kind echt direct weg te gaan, kinderen hebben
dan de ruimte om hun fiets te stallen en rustig naar binnen te komen.
Handhaving zal de komende weken controleren en ouders aanspreken
op het houden van afstand.

7 & 8 sept.
Studietweedaagse,
leerlingen vrij
Week 39 & 40
Driehoeksgesprekken,
uitnodiging volgt
30 sept.
Kinderboekenweek ontbijt
30sept, 1&2 okt.
Schoolkamp bovenbouw
Texel, informatie volgt
5 okt.
Dag van de leerkracht
8 okt.
Studiedag MKC , leerlingen
vrij
9 okt.
Studiedag Staij, leerlingen vrij
12 okt t/m 16 okt
Herfstvakantie, leerlingen vrij

Een jaar uit het leven van een basisschooldirecteur
Afgelopen week is het nieuwste boek verschenen van Cordula, ons
voormalig directeur. Zij heeft een jaar lang bijgehouden wat er zoal in
het onderwijs speelt en deze verhalen vervlochten met mooie, grappige
en ontroerende ervaringen met leerkrachten, ouders en natuurlijk
leerlingen.
Een paginagrote recensie in Het Parool is te lezen via deze link:
https://www.parool.nl/cs-b38e9ca2
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Stadspas voor ouderbijdrage
Heb je een stadspas? De ouderbijdrage wordt betaald door de Gemeente Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/vrijwillige-ouderbijdrage-betalen/
Jaaragenda en ouderagenda
Op de website staan de belangrijke data, jaaragenda en andere activiteiten vermeld. Ook vind je daar de
ouderagenda: www.mkcdeamstel.nl/agenda Hierin staat aangegeven wanneer de school gesloten is
vanwege studiedagen en wanneer welke activiteiten plaatsvinden. Tip: voeg de
agenda ouderagenda@mkcdeamstel.nl toe aan je gmail agenda of in je agenda-app om up-to-date te
blijven.
Speerpunten voor het schooljaar
In de startweek voorafgaand aan het nieuwe schooljaar heeft het team zich gebogen over de speerpunten
van komend schooljaar. In groepen is er gebrainstormd en gesproken over wat we verder willen
ontwikkelen en hoe we dat gaan doen. Spelling, Kosmisch onderwijs, de leerlijnen en Montessorivisie zijn
de vier pijlers waar we ons de komende studiedagen verder in zullen verdiepen.
Studie2daagse
Op 7 en 8 september gaat het team op studietweedaagse. Deze dagen staat de Montessorivisie centraal.
We volgen workshops en verdiepen ons in de Montessori rondgang en het materiaal in de klassen. We
herhalen de communicatievaardigheden welke vorige jaren centraal stonden en er zal een groot deel aan
teambuilding gewijd zijn. Belangrijk omdat we dit jaar met veel nieuwe collega’s zijn gestart!
Pleinwacht
Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons kunnen helpen bij de tussentijd. Lunchen met de leerlingen van
11.30-12.00 uur in een bovenbouwgroep of het buitenspelen begeleiden op dinsdag op het grote plein. Het
mag ook om de week als dat beter uitkomt. Wie kan ons daarbij helpen? Aanmelden graag bij
teamleiding@mkcdeamstel.nl
Parnassys
Als uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, wilt u dit dan in het
ouderportaal wijzigen? Zo kunnen we u goed bereiken, bijvoorbeeld als uw kind ziek is. Nieuwe ouders
hebben als het goed is hun accountgegevens ontvangen. Van een aantal nieuwe ouders hebben we de emailadressen nog niet, waardoor de accountgegevens niet verstuurd konden worden. Zou u, als u als
nieuwe ouder geen accountgegevens heeft ontvangen, uw emailadres willen mailen naar
teamleiding@mkcdeamstel.nl? Dan sturen we u deze gegevens alsnog. Via het ouderportaal kunt u als
ouder de ontwikkeling van uw kind volgen. Absenties, ouderverslagen en verslagen van oudergesprekken
worden in dit portaal geplaatst.
Personeelsnieuws
Vlak voor de zomer hebben we afscheid genomen van Jaqueline, onze administratieve kracht. Zij
verdeelde haar werk over twee scholen en dit was met alle uitbreiding niet meer te combineren. Dit
betekent dat alle leerlingadministratie, financiële ondersteuning en al het vliegende keep werk voorlopig bij
teamleiding ligt. We hebben daardoor ook minder bezetting voor het openen van de deur, aannemen van
de telefoon en het plakken van pleisters.
De werving voor een nieuwe administratieve kracht is in volle gang.

Aan al het blije babynieuws mogen we nu ook toevoegen dat Tessa in het voorjaar een kindje verwacht!
Voor de zomervakantie berichtten we jullie al over de uitbreiding van ons leerkrachtenteam met zes nieuwe
leerkrachten. We zijn verheugd te melden dat we daar nog twee leerkrachten aan toevoegen: Marscha en
Patty stellen zich voor:
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Mijn naam is Marscha Pals en ik woon samen met mijn man en 3 kinderen in Amsterdam West.
Inmiddels werk ik alweer 24 jaar met veel plezier in het Montessori onderwijs en heb veel ervaring in
zowel de onder- als de middenbouw. Ik kan er erg van genieten om te zien hoe kinderen zich
ontwikkelen en nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen. Zelf maak ik graag verre reizen met
mijn gezin en vind het dan ook leuk deze ervaringen te verwerken in het geven van Kosmische
lessen of het vertellen van verhalen. Ook hou ik erg van voorlezen, even een ontspannen momentje
waarin de fantasie van de kinderen geprikkeld wordt.
Om de week vervang ik Meester Martien op de woensdag bij de kleuters. Op de overige dagen werk
ik op een andere Montessorischool.
Ik heb er heel veel zin in om de komende tijd op MKC de Amstel te komen werken!

Marscha


Ik ben Patty Petri en woon samen met mijn gezin op IJburg.
Ik ben een montessoriaan in hart en nieren. Inmiddels werk ik alweer 18 jaar in het (montessori)
onderwijs.Dit schooljaar ben ik 1 keer per maand in de onderbouw van Pascal en 1 keer per maand
in de middenbouw van Carlijn. Naast deze dagen werk ik als montessori opleider en begeleider. In
dit werk kom ik op veel verschillende scholen maar spreek ik voornamelijk de volwassenen in de
school. Ik kijk er enorm naar uit om weer met kinderen te werken want dat blijft uiteindelijk het
allerleukste!

Patty

Dieren
Met het vertrek van Cordula verdween ook Lou, de voorleeshond. Voor de zomer ontvingen we van ouders
een donatie van allerlei benodigdheden voor het houden van gerbils. Sinds gister wonen er drie gerbils bij
ons in de bibliotheek en kan er dus weer voorgelezen worden aan dieren. Áls ze zich laten zien.
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Nieuws van de Voorschool
Het was fijn om alle kinderen weer te verwelkomen op de Voorschool. Het halen en brengen is ook na de
zomervakantie weer goed opgepakt door de ouders vanwege de maatregelen die we moeten treffen. Onze
dank daarvoor.
De Voorschool gaat de komende weken met het thema ”Wij spelen met water” aan de gang. We gaan veel
met water spelen, kijken welke voorwerpen drijven of juist zinken: kurken, houtjes, papier en zware
voorwerpen. Flessen met water vullen en leren spelenderwijs de begrippen vol en leeg. Het weer begint
langzamerhand ook te veranderen. Er komen druppels uit de lucht en dan gaan we het hebben over de
regen. Ook leren wij de kinderen hoe ze de kraan beter kunnen gebruiken om verspilling te voorkomen.
Nieuws vanuit KDV
Op het KDV hebben we de afgelopen maanden aandacht besteed aan cijfers, vormen en hebben we
natuurlijk genoten van het mooie weer. Heerlijk met veel water gespeeld met deze mooie warme dagen.

Nieuws vanuit de BSO
Op Villa de Amstel hebben ze in de vakantie nieuw speelgoed gekregen op de groepen, en dat vonden de
kinderen natuurlijk een hele leuke verrassing na de vakantie! Dikke duim omhoog voor alle nieuwe dingen
om samen mee te spelen!
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