Nieuwsbrief November-December 2020

MKC de Amstel
Welnastraat 845 1096GJ Amsterdam
020-3706705 // info@mkcdeamstel.nl
Teamleiding:
Soile - maandag tot en met woensdag (afwezig vanaf 11 september ivm
zwangerschapsverlof)
Saskia - maandag en woensdag om de week

Belangrijke data
4-12 Sintviering
leerlingen 12 u vrij

Judith - dinsdag en vrijdag
Ilse - donderdag en vrijdag

Het aantal positieve tests loopt Amsterdam terug en dat is goed
nieuws. Het is ook te merken bij ons op school. We hebben nu voor
de derde week op rij tijd om adem te halen en ons weer pro-actief te
buigen over zaken waar we energie van krijgen.
Zo is de Sintcommissie al ver in de voorbereidingen hoe het
sinterklaasfeest vorm te geven zonder dat Sint een bezoek aan
school brengt.
De middenbouw heeft letterlijk weer ruimte, zij behandelen het thema
Heelal, en hebben daar mooie lessen en werkjes aan gekoppeld.
Bij de gymlessen staat het circus centraal, daar oefenen de
leerlingen spectaculaire circusacts welke ze wellicht willen laten zien
in een voorstelling.
Hier haakt de winter commissie op aan want ook het winterdiner
zullen we met de huidige maatregelen een ander winterjasje moeten
aantrekken. Meer informatie daarover volgt.

17-12 Winterfeest
(aangepast)
Informatie volgt
18-12 Studiemiddag
Leerlingen 12 u vrij
19-12 t/m 03-01 Kerstvakantie

Nieuws vanuit de MR
Het is tijd voor verkiezingen en nieuwe ouders in de
medezeggenschapsraad (de MR). De MR praat mee over beleidszaken
die betrekking hebben op school. In de MR zitten ouders en
leerkrachten en zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar voor
overleg.
Per januari 2021 worden er twee ouderleden gezocht en vanwege de
groei van de school is het wenselijk om daar in het nieuwe schooljaar
een derde ouder aan toe te voegen.
Binnenkort ontvangen jullie een mail namens de MR met meer uitleg
over de procedure en hoe geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.
Nieuws vanuit de bovenbouw
We zijn gestart met het thema Geloven. Religies, fake news, bijgeloof,
diversiteit en geloven in jezelf zijn de onderwerpen welke de leerlingen
gaan onderzoeken en ervaren.
Een interview afnemen over een geloof hoort bij een van de werkjes.
Het zou leuk zijn wanneer er ouders over hun geloof online geïnterviewd
mogen worden.
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Opgeven kan bij de leerkracht of bij teamleiding@mkcdeamstel.nl

Nieuws vanuit de middenbouw
De middenbouw heeft zich deze periode verdiept in het thema planeten en de ruimte. We begonnen met
een les over de oerknal. We hebben ook les gekregen van de onderzoeksschool voor astronomie. In een
verduisterd lokaal hebben ze ons de planeten van dichtbij laten zien. De kinderen hebben veel geleerd over
alle planeten in ons zonnestelsel.

Nieuws vanuit de onderbouw
De onderbouw geniet al weken van een prachtige herfsttafel op het leerplein. Regelmatig leggen kinderen
er nieuw gevonden bladeren, kastanjes of eikels bij.
In de groep van Pascal is Clemmy nu op vrijdagen de vaste invaller. Zij is een zeer ervaren leerkracht die
nog niet met pensioen wil maar graag nog verbonden wil blijven aan onze school.
Ook hebben we in de onderbouw een vaste invalkracht, Eszter. Zij heeft jarenlange ervaring met
Montessorionderwijs in het buitenland en kon ons afgelopen weken af en toe goed uit de brand helpen.
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Brandoefening
Afgelopen vrijdag hebben we met de hele school een ontruiming geoefend. Belangrijk voor leerlingen
en leerkrachten om indien er sprake is van brand of een andere noodsituatie rustig en snel de school te
kunnen verlaten. De voorschool deed ook mee net als de huurders van de gymzaal op vrijdag. Alles is
zeer vlot verlopen, dat geeft een gerust gevoel.

Schaken
Sinds kort beschikken we over een groot schaakspel. Hiermee wordt het buitenspelen maar ook het
werken op het leerplein nog leuker! Momenteel zijn we in overleg met een organisatie welke
schaaktoernooien organiseert voor kinderen. Zodra we daar meer informatie over hebben laten we dat
weten.

Nieuws vanuit de BSO en het KDV.
Op alle groepen van het kinderdagverblijf zijn ze met herfst bezig geweest. Op de babygroep hebben de
kinderen geknutseld met blaadjes.
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In de herfstvakantie was het thema op villa de Amstel festival en feest! Daarom bakten wij koekjes,
maakten fruitspiesjes en gaan deze week nog veel meer lekkers maken.
We maken onze eigen festivalbandjes en elke dag sluiten we af met een disco met een echte discolamp.
Wij hebben als villa special op donderdag voor 7+ fimo klei! We hebben broches gemaakt en al spulletjes
voor het poppenhuis en we gaan nog sleutelhangers maken! De kinderen vinden het heel leuk.
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