Amstelveen, 23 februari 2018
Welkom op school
Tije Swane
klas J
Finn Laumans klas L

Avondvierdaagse:
Daar is ie weer …. de vooraankondiging van de
avondvierdaagse! Een leuk, sportief evenement
in het bos, waar de kinderen van onze school al
jaren veel plezier aan beleven! Dit jaar wordt de
avondvierdaagse gelopen van maandag 14 mei
t/m donderdag 17 mei. Dus…..noteer deze data
alvast in de agenda!
In een later nieuwsbrief volgt meer informatie
over de inschrijving.
Als jullie voor die tijd al vragen hebben, kunnen
jullie ons altijd even aanspreken of een mailtje
sturen naar: avondvierdaagse.mkc@gmail.com
Annemarieke en Kerstin

Betalingen vrijwillige bijdrage
Deze week zal er een automatische herinnering
komen aan de ouders die de bijdrage nog niet
hebben voldaan.
We hopen natuurlijk dat u de bijdrage gaat
storten, die hebben we hard nodig om de extra
activiteiten voor uw kinderen te kunnen blijven
organiseren.
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Staking woensdag 14 maart
Op woensdag 14 maart is de 2e landelijke
stakingsestafette voor de provincies Noord
Holland, Utrecht en Flevoland. Ruim 2 derde
van alle Mio Mondo leerkrachten zullen deze
dag gebruik maken van hun stakingsrecht om
hun zorgen over de toekomst van het leraren
tekort en de werkdruk kracht bij te zetten. De
school zal daarom deze dag gesloten zijn.
De KOO tentoonstelling zal worden verplaatst
naar een nog nader te bepalen moment.
Herinnering tevredenheidsonderzoek
Beste ouders,
Onze school wil werken aan de continue
verbetering van haar kwaliteit op alle
mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan
leerlingen, professionals en ouders vragen hoe
zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin)
en ons functioneren aankijken. Op die manier
krijgen we een scherp beeld van onze sterke
en zwakke kanten. Hoe meer meningen we
verzamelen, des te betrouwbaarder is dit
onderzoek en des te beter kunnen we onze
kwaliteit optimaliseren.
We zouden het daarom erg op prijs stellen
wanneer u de vragenlijst zou willen invullen.
De vragenlijst komt uit 'Werken met
Kwaliteitskaarten Montessorionderwijs' van
Cees Bos. De auteur heeft de indicatoren van
de Onderwijsinspectie en de
Montessorivereniging gebruikt voor het
samenstellen van deze lijst.
Op 9 februari hebben we de tevredenheid
enquête gemaild. Alle ouders die deze al
hebben ingevuld hartelijk dank! U kunt deze
nog invullen tot en met vrijdag 9 maart.

Koningsspelen echt op donderdag 26 april!
In de landelijk pers wordt gesproken over
vrijdag 20 april. Deze dag is gekozen omdat
landelijk scholen de week voor Koningsdag
gesloten zijn. Wij zijn de week aansluitend aan
de meivakantie inclusief Hemelvaart gesloten.
Start nieuwe Mindfulness kindertrainingen na
de voorjaarsvakantie!
Na de voorjaarsvakantie starten nieuwe
individuele mindfulness kindertrainingen voor
kinderen van 8-12 jaar. De training wordt op de
woensdagmiddag verzorgd door mindfulness
trainer Sandra (moeder van Evy uit klas C). De
voorgesprekken vinden plaats in week 10 en
11, tussen 5 en 16 maart.
Wat leer je bij mindfulness?
Met mindfulness leren kinderen automatische
patronen herkennen en een bewuste keuze te
maken. In plaats van verdwaald te raken in een
gevoel van onrust, boosheid of verdriet, leren
ze een moment te stoppen en bewust te kiezen
voor wat op dat moment goed is om te
doen. Enkele oefeningen die we doen zijn ‘de
ademhaling is mijn vriend’,’Sterk staan als een
boom’ en ’ik ben niet mijn gedachte’.
Mindfulness heeft een positief effect op:
- Het zelfvertrouwen
- Concentratie
- Piekergedachten
- Omgaan met prikkels
- Omgaan met boosheid, spanning of
angst
Wil je jouw kind aanmelden voor de training,
meer informatie of een vrijblijvend
kennismakingsgesprek? Aanmelden kan via de
website www.sandraschoonhagen.com of
stuur een bericht naar
contact@sandraschoonhagen.com.

Parkeren in t straatje
Helaas zien we nog dagelijks rond 12.00 uur en
14.30 uur ouders in het straatje parkeren op de
stoep of voor andere auto’s of zelfs ruzie maken
met elkaar omdat er bv (bak)fietsen in de weg
zouden staan.
Het komt bij ons soms over als een scene uit de
‘luizenmoeder’.
Om 12.00 uur en 14.30 uur maar ook in de
ochtend is de kiss& ride open voor de auto’s. De
parkeerplaatsen in het straatje zijn
vergunningsplaatsen.
Afspraak maken met de Jeugdhulpverlener
Om lange wachttijden te voorkomen en alle
ouders te kunnenspreken hebben we in overleg
met Merle besproken dat de inloop is van 08:00
tot 9:00. Voor een afspraak tussen 9.00 en 12
uur kunt U een mail sturen naar
m.mentink@amstelveen.nl
Schoudercom hulp brief
Wanneer u denkt nog niet in het systeem te
staan vindt U extra uitleg over hoe u de
aanmelding kunt bevestigen in de bijlage bij
deze NB. Wanneer dit niet lukt kunt u
maandag, donderdag of vrijdag ochtend even
langs de administratie met uw vraag.
We streven er naar zoveel mogelijk alle
communicatie via schoudercom te laten lopen
en steeds minder per mail.

Belangrijke data:
Voorjaarsvakantie

maandag 26 februari t/m zondag 4 maart

Open ochtend voor ouders nieuwe kleuters

woensdag 7 maart van 9-10 uur in de hal

Stakingsdag (school is dicht)

woensdag 14 maart

Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 maart.

