Amstelveen,15 januari 2018
Welkom op school
Djady Boot
Sue Cazemier
Atlas Wormgoor
Klein Mbaziira
Ariel Kurz
Arianna Basriev
Sewaah Kyei
Mayla Nachum
Joël ten Have
Eva Vvedenskay
Ksenia Vvedenskay
Kelechi Idegwu
Choice idegwu
Great Idegwu
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naam en klas van uw kind.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, namens alle
kinderen van MKC Mio Mondo.

Herinnering betaling schoolreisje MB en BB
In het begin van dit schooljaar zijn de MB en BB op
schoolreisje geweest. Ondanks een aantal
herinneringen via schoudercom zijn er helaas nog
steeds een aantal kinderen waarvoor de bijdrage nog
niet voldaan is.
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt.
We hebben wel kosten gemaakt en verzoeken u
alsnog te betalen indien het over uw kind gaat.
Voor de BB is de bijdrage € 28,=
Voor de MB € 27,50
U kunt het bedrag over maken op rekening nummer
NL36INGB0007 944933 tnv Amstelwijs inz
Ouderraad-Mio Mondo onder vermelding van de
naam en klas van uw kind.

Betalingen vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018
Voor dit schooljaar is de bijdrage weer € 40,=
De vrijwillige ouderbijdrage is hard nodig voor
allerlei leuke activiteiten, zoals bv aankleding van
de school met de feestdagen, nieuwe
bibliotheekboeken, culturele- en natuuruitjes,
sportdag en natuurlijk de eindejaarsborrel. Ook
wordt een deel van het geld besteed aan een
attentie voor de leerkracht bij verjaardag,
jubileum of ziekte.
Binnenkort ontvangt U via de schoudercomapp
een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor
dit schooljaar over te maken op rekening nummer
NL36INGB0007 944933 tnv Amstelwijs inz
Ouderraad-Mio Mondo onder vermelding van de

Mocht u hier problemen mee hebben verzoek ik u
dit aan mij te melden.
Michelina Hoogeveen
Warme truiendag
Wij zijn voornemens op deze dag de verwarming een
graadje of 2 lager te zetten. Wanneer de
weersvoorspellingen ‘koud’ zijn is het raadzaam de
kleding van uw kind deze dag aan te passen.

Jeugdhulpverlener in de school
Sinds januari 2015 valt Jeugdhulp onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente.
Binnen de gemeente is er een team
jeugdhulpverleners werkzaam dat kennis en
ervaring heeft met allerlei soorten
jeugdproblematiek. In het team werken
professionals met een achtergrond in de
(ortho)pedagogiek, psychologie, systeemtherapie,
pleegzorg etc. die zich bezig houden met allerlei
vragen rondom de ontwikkeling, het opgroeien en
opvoeden van kinderen van 0 t/m 18 jaar.
Jeugdhulpverleners hebben diverse taken. Eén van
deze taken zal per 2018 jeugdhulpverlener in de
basisschool zijn.
In 2016/2017 is er een proef gedraaid met een
jeugdhulpverlener in de basisschool. Hieruit bleek
het zowel basisscholen als ouders en leerlingen
goed te bevallen wanneer een jeugdhulpverlener
op een basisschool aanwezig is. Daarom zal er
vanaf begin 2018 op iedere basisschool in Aalsmeer
en Amstelveen een dagdeel per week een
jeugdhulpverlener aanwezig zijn.
Op onze school is dat Merle Mentink. Hieronder
stelt zij zich voor.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Merle Mentink. Vanaf 25 januari 2018 zal
ik wekelijks op donderdagochtend van 8.00 tot 12.00
uur aanwezig zijn op basisschool Mio Mondo. Ik heb de
opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
gevolgd en heb ervaring opgedaan bij verschillende
jeugdhulp organisaties.
In mijn werk kijk ik zowel naar de individuele
ontwikkeling van kinderen als naar de dynamiek binnen
een gezin. Ik vind het belangrijk om goed aan te sluiten
bij de vraag van het gezin en te doen wat nodig is zodat
een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Dit betekent concreet dat u mij rechtstreeks kan
benaderen voor informatie en advies over de
ontwikkeling en/of opvoeding van uw zoon en/of
dochter. Als de intern begeleider of leerkracht vragen
en/of zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van uw
zoon/dochter, zal hij/zij deze zorgen met u bespreken.
Indien gewenst kan ik aansluiten bij een gesprek om
mee te denken over de mogelijkheden vanuit
jeugdhulp.
Wanneer u meer wilt weten, hoop ik dat u mij weet te
vinden.
Mijn e-mailadres is m.mentink@amstelveen.nl
Met een vriendelijke groet,
Merle Mentink
Jeugdhulpverlener

Belangrijke data:
Dinsdag 23-1
Woensdag 24-1
Maandag 29-1 t/m vrijdag 2-2
29-01 t/m 9-2
LET OP: maandagavond 5-2
Vrijdag 2 februari
Vrijdag 23-2 tm vr 2-3

MR-vergadering aanvang 20.00 uur
Studiedag team alle kinderen vrij
Inloopweek
Start 1e ronde verslaggesprekken
is er ook een avondmoment voor de gesprekken
warme truiendag
voorjaarsvakantie

