Nieuwsbrief mei 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

Belangrijke data
03-14 mei
Meivakantie, leerlingen vrij

Judith - dinsdag en vrijdag
Ilse - donderdag en vrijdag

Je zou het bijna vergeten maar “gewone” verkoudheden bestaan ook
nog. Daar hadden afgelopen week veel leerkrachten en ook leerlingen
mee te maken. Gelukkig waren de coronatesten keer op keer negatief.
Dankzij de flexibiliteit van ons team is het ons gelukt leerkrachten te
vervangen.

24 mei
Tweede Pinksterdag,
leerlingen vrij
11 juni
Studiemiddag,
leerlingen 12 u vrij

Uit de groepen
We hebben in de bovenbouw het thema Tweede Wereldoorlog
afgesloten met gastspreker Robert Duizend. Hij speelde op de viool van
zijn vader, en vertelde over het spannende maar ook tragische verhaal
van zijn ouders die de Holocaust hebben overleefd.
Een bijzondere afronding van een bijzonder thema.
In de middenbouw is er geleerd over geologie en de kringloop van
stenen.
In de onderbouw stond de ontwikkeling van kikkervisjes centraal. Op elk
leerplein staat een aquarium vol met dril, inmiddels kikkervisjes,
waarvan sommigen nu al pootjes hebben. We zijn benieuwd hoeveel
kikkertjes er na de vakantie zijn.
Update maatregelen
Met het vervallen van de avondklok, de opening van de terrassen en het
openen van de BSO is er ook voor onze groepen wat ruimte gekomen
om vrijer te spelen. Buiten spelen de groepen weer door elkaar, binnen
houden we nog gescheiden cohorten aan.
Groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen periode hun laatste toets
op de basisschool gemaakt, de Cito eindtoets. De resultaten verwachten
we 17 mei, deze geven een mooi beeld van de groei die leerlingen
hebben doorgemaakt. De uitslag van de loting voor het VO is er
inmiddels en 85 % van onze leerlingen is geplaatst op de school van
hun eerste keus.
Na de meivakantie richten we ons met de leerlingen op het afscheid
nemen van de basisschool.
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Volgend schooljaar
Wegens de groei van de school en met instemming van de MR breiden we de bovenbouw volgend jaar uit
met een extra groep. Er zullen dan 5 onderbouw groepen zijn, 5 middenbouw groepen en 4 bovenbouw
groepen. De leerlingen hebben zich uitgesproken over hun wensen volgend jaar. Aan ons nu de grote
puzzel om vier evenwichtige groepen te maken.
Vacatures om ons team te versterken zijn inmiddels uitgezet.
Personeel
Op maandag 26 april vierden we dat Gerda al 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. Gelukkig werkt ze al
een groot deel daarvan bij en met ons.
We vierden een feestje op afstand met disco-bingo, ballonnen en lekker eten.
Anina verwacht binnenkort haar tweede kindje en is vanaf nu met verlof om goed uit te rusten en zich voor
te bereiden op een groter gezin. Naar verwachting staat ze na de herfstvakantie weer voor de groep.
Vanaf 28 mei zal Tessa terugkomen van haar zwangerschapsverlof en haar taken als ib-er weer
oppakken.
SCHOOLVAKANTIES 2021-2022
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

23 aug. 2021
16 okt. 2021 t/m 24 okt. 2021
25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022
19 feb. 2022 t/m 27 feb. 2022
15 april 2022 t/m 18 april 2022
23 april 2022 t/m 8 mei 2022
26 mei 2022 t/m 29 mei 2022
4 juni 2022 t/m 6 juni 2022
16 juli 2022 t/m 28 aug. 2022

De studiedagen voor het komend schooljaar worden, na goedkeuring door de MR, in de jaarplanning
vermeld. De vakanties staan vermeld in de agenda op de website.
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