Amstelveen, 6 februari 2017
Welkom op school
Amber Fokke
klas L
Dex Noordermeer klas L
Mila Davelaar
klas M
Max Stegeman
klas M
Danique Lynch
klas M

Verslagen en gesprekken
Via de SchouderCom App hebben we
aangegeven geen grafieken meer mee te mailen
uit het LOVS van de toets gegevens.
We lopen hiermee vooruit op de wet privacy,
die per 25 mei ingaat waarbij het delen van
gegevens per mail niet meer is toegestaan. We
buigen ons nog over hoe we dit ná 25 mei
organiseren.
Na het gesprek kunt u deze keer nog wel
verzoeken de grafieken te ontvangen.
Tevredenheidsonderzoek
In de week van 5 februari wordt het 2 jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek weer afgenomen.
Deze keer wordt het afgenomen via het WMK,
Werken Met Kwaliteit. Per gezin zal er één
uitnodiging met een link gemaild worden via ons
administratie systeem Parnassys.
We stellen het zeer op prijs wanneer u de
vragenlijst in wil vullen.
Personele zaken
Hallo allemaal!
Ik ben Julien Di Mondo Nieto Castillo en ik ben
ontzettend blij om bij Mio Mondo te komen
werken! 😊😊
Ik ben net begonnen met mijn PABO opleiding.
In oktober 2009 heb ik mijn Master Spaanse Taal
en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam
behaald en in oktober 2017 heb ik mijn
opleiding Advanced Montessori Program with
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Early Childhood Care and Education afgerond
(Dublin, Ierland).
Tevens heb ik vanaf september 2016 tot juli
2017 stage bij Montessorischool De Linde in
Amstelveen als Montessori Onderwijsassistent
in de Onderbouw gelopen. Ook in Ierland heb
ik 8 maanden stage als Montessori
Onderwijsassistent en Pedagogisch
medewerkster gelopen, met kinderen tussen 3
en 6 jaar oud.
Ik ben 41, moeder van twee prachtige
kinderen (4 en 8 ), getrouwd, sportief, ik
spreek ook Engels, Frans en Spaans en ik houd
van toneelspelen, schrijven, Flamenco dansen
en reizen. Ik woon in Amstelveen.
Graag zou ik mijn levenservaring,
wereldkennis, inspiratie, enthousiasme,
levensvreugde en aandacht met kleine
mensen, collega's en ouders willen delen.
Werken in de positieve ontwikkeling en
opvoeding van kinderen is wat ik heel graag
doe en het is mijn overtuiging dat kinderen op
een spelenderwijze en natuurlijke manier het
beste leren.
Groeten!

Mogelijk staking woensdag 14 maart
Op woensdag 14 maart staat er via de
bonden een stakingsdag op de agenda voor
o.a. Noord-Holland. Zodra er meer bekend
is wordt u hierover verder geïnformeerd.
Betalingen schoolreisjes
Inmiddels hebben bijna alle ouders voor
het midden- en bovenbouwschoolreisje
betaald! Hartelijk dank.
De inning van de vrijwillige betaling doen
we dit jaar voor het eerst via de
schoudercom-app. Deze loopt via Ideal en
Mollie-paymants. ‘Mollie’ kost 0.35 cent.
Voorheen betaalden we in de bijdrage een
bedrag voor de automatische incasso.
Er zijn ook ouders die de vrijwillige bijdrage
via een reguliere overschrijving betalen.
Deze optie blijft natuurlijk altijd bestaan.
Wij doen ons best alles goed te verwerken
maar de 2 systemen zijn niet gekoppeld.
Mocht u betaald hebben en via de
schoudercom een betalingsherinnering
ontvangen kunt u deze uiteraard negeren.

SchouderCom
Wanneer U nog niet gekoppeld bent aan de
SchouderCom app, ons directe informatie
systeem kunt U een brief ophalen bij de
administratie waarin beschreven staat wat u als
ouder moet doen.
Wanneer Uw kind definitief is ingeschreven
worden uw gegevens gekoppeld aan de app.
Daarna ontvangt u een email met een link. Deze
dient u zelf te activeren.
Verlof Eefje Brouwer
Met ingang van maandag 12 februari zal Eefje
Brouwer, de intern begeleider met
zwangerschapsverlof gaan. Zij wordt
waargenomen door Tonnie van Laar en Chantal
Aarden. Zij lezen beiden de mails via
ib@mkcmiomondo.nl
We wensen Eefje een fijne verlof tijd toe en een
voorspoedige bevalling!
Fotograaf
Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30
mei komt de schoolfotograaf.
Er komt nog bericht welke dag voor uw kind zal
zijn.

Voor nu bedanken we alle ouders die
inmiddels betaald hebben!
Janie Nachtegall

Belangrijke data:
Voorjaarsvakantie
Roostervrij voor alle kinderen gr 1-8
Open ochtend voor ouders nieuwe kleuters
Mogelijke stakingsdag

maandag 26 februari t/m zondag 4 maart
vrijdag 23 februari
woensdag 7 maart van 9-10 uur in de hal
woensdag 14 maart

