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Teamleiding:

Belangrijke data
12-16 okt. Herfstvakantie

Saskia - maandag en woensdag om de week
Judith - dinsdag en vrijdag

leerlingen vrij

Ilse - donderdag en vrijdag
Soile - maandag tot en met woensdag (afwezig vanaf 11 september ivm

19 okt. MR vergadering

zwangerschapsverlof)

16.00-17.30 uur

De nieuwsbrief voor de herfstvakantie. Fijne vakantie!

Nieuw personeel
De werving voor een administratieve kracht is afgerond want Wendy
Goossens komt ons team versterken. Zij is een zeer ervaren kracht en
komt vanwege haar opzegtermijn 1 dag in de week (woensdag) werken
en vanaf 1 november 3 dagen in de week. Wendy doet naast de
leerlingadministratie en financiële ondersteuning al het vliegende keep
werk, tevens is ze bevoegd onderwijsassistent. We zijn dus erg blij met
haar !

6 nov. Studiedag
leerlingen vrij
4 dec. Sintviering
leerlingen 12.00 uur vrij
17 dec. Winterfeest

Terugblik studietweedaagse
In september is het team op studietweedaagse geweest en hebben we
naast teambuilding ook hard gewerkt aan spellingonderwijs,
materiaallesjes van montessori en de montessori rondgang. Komende
periode staat in het teken van collegiale consultaties en het observeren
van de rondgang bij elkaar. Zo houden we elkaar scherp en blijven we
van elkaar leren.

meer info volgt
18 dec. Studiemiddag
leerlingen 12 uur vrij

Stadspas voor ouderbijdrage
Heb je een stadspas? De ouderbijdrage wordt betaald door de
Gemeente Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/vrijwilligeouderbijdrage-betalen/
Sport en cultuurfonds
Voor kinderen die graag op dans-, muziek-, of theaterles willen maar
waarvan het gezin te weinig budget heeft kan men een aanvraag doen
bij www.jcfa.nl
Gezinnen die een laag inkomen en weinig vermogen hebben kunnen in
aanmerking komen voor een scholierenvergoeding. Meer informatie is te
vinden op www.amsterdam.nl/pakjekans
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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

Corona maatregelen
Het handhaven van corona maatregelen blijft actueel. Op de website houden we een groeidocument bij
met informatie over de meest gestelde vragen. We zien dat men steeds meer rekening houdt met elkaar
door de ruimte rondom de school snel te verlaten en anderen de ruimte te geven. Wat fijn!
Op de site van de GGD is ook meer informatie te vinden; www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen

Uitstapjes
Er staan de komende tijd wat uitstapjes en feestelijkheden gepland waarvan we nog niet weten hoe we ze
vorm gaan geven. Veel zal afhangen van de maatregelen geldend op dat moment. We houden jullie op de
hoogte. Dit zal wat korter van te voren kunnen zijn dan wat jullie gewend zijn.
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