Nieuwsbrief Januari – Februari 2021

MKC de Amstel
Welnastraat 845 1096GJ Amsterdam
020-3706705 // info@mkcdeamstel.nl
Teamleiding:
Soile - maandag tot en met woensdag
Saskia - maandag en woensdag om de week
Judith - dinsdag en vrijdag

Belangrijke data
22-26 febr. Voorjaarsvakantie
lesvrije week

Ilse - donderdag en vrijdag

De derde maandag in januari noemt men ook wel blue monday. Wie wil
berekenen in welke mate hij of zij daar last van heeft, gebruikt de
volgende formule

01 maart Studiedag
Lesvrije dag

.
Wij merkten bij het team dat dit de hele week beïnvloedde en vinden het
nu weer tijd om ons vizier op leuke zaken te richten.
Zo werden we zeer aangenaam verrast met een heerlijke fruitmand, met
de boodschap om gezond te blijven. Dank!
Het balanceren tussen gezin en werk is ook voor onze leerkrachten
soms een hele opgave, ook als daar nog eigen colleges bij gevolgd
worden. Want er zijn nogal wat leerkrachten die een studie volgen naast
hun werk. Zo hebben we iemand die een opleiding Master SEN volgt,
waarbij je leert over gedragsspecialisme. Een leerkracht volgt een
cursus tot leescoach en twee onderbouwleerkrachten volgen trainingen
over gedrag, gehechtheid en groepsdynamiek en het jonge kind.
Ook zijn er twee leerkrachten die de opleiding tot schoolleider bijna
afgerond hebben en iemand die zich specialiseert in inclusiviteit en
diversiteit in het onderwijs. En onlangs heeft Susanne haar LiO behaald.
Kortom, we blijven leren!

OKA
Sinds januari is er een nieuwe Ouder Kind Adviseur aan onze school
verbonden. Naiyara Zechiel is bereikbaar voor vragen, advies en tips
op het gebied van opvoeden en opgroeien. Het is nog niet bekend
wanneer haar inloopspreekuur op school zal plaatsvinden maar ze is
bereikbaar via mail n.zechiel@oktamsterdam.nl of per telefoon 0634266692. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.

Studiedagen
De studiedag van 1 februari is komen te vervallen, dit is een lesdag op
afstand. De studiedag van 1 maart blijft staan, de leerlingen hebben deze
dag geen les.
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Werkzaamheden
Ondertussen vinden in deze lockdown periode andere
werkzaamheden gewoon doorgang, zoals het plaatsen van
het uitrenhek bij de hoofdingang.
Dit was een belangrijke voorwaarde om deze uitgang
officieel in gebruik te mogen nemen. Hoera!
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