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Welkom op school 
Timofey Potapov  klas  M 
Adel Benits             klas M 
 
Rectificatie vakanties schooljaar 2018-2019 
De voorjaarsvakantie begint maandag  
18 februari 2019. 
En niet op dinsdag 19 februari 2019. 
Ons  excuus  hiervoor. 
De zomervakantie duurt géén 7 weken maar zes weken! 
De 1e vakantiedag is maandag 15 juli 2019. 
We beginnen weer op maandag 26 augustus 2019. 
 
Jeugdhulpverlening naar de maandag. 
Merle Mentink, onze jeugdhulpverlener houdt nu 
spreekuur op maandagochtend in plaats van 
donderdagochtend. 
Om lange wachttijden te voorkomen en alle ouders  te 
kunnen spreken hebben we in overleg met Merle 
besproken dat de inloop is van 08:00  uur tot 9:00 uur. 
Voor een afspraak tussen 9.00  uur en 12.00 uur kunt u 
een mail sturen naar m.mentink@amstelveen.nl 
 
Meester- en juffendag van afgelopen woensdag 11 
april. 
We hebben allemaal een feestelijke verjaardag gehad. 
Alle kinderen en ouders heel erg bedankt voor deze fijne 
dag. We zijn echt in het zonnetje gezet met alle mooie 
tekeningen en cadeautjes. 
 
Verslag bieb bezoek 
Een aantal klassen is onlangs naar de bibliotheek  op 
plein 60 geweest. Daar is een leuke en inspirerende les 
gegeven. 
 

 
 
 
 
 

Leren programmeren 
In verband met ziekte van de docent is het 
programma ‘leren programmeren’ op 26 en 27 
maart en 9 april helaas niet doorgegaan. De 
lessen worden op een ander moment 
ingehaald. 
Wij krijgen dit programma aangeboden van 
het bestuur. 
Amstelwijs heeft de voorkeur uitgesproken om 
de verdieping in te gaan met de bovenbouw -
leerlingen. Daarnaast worden en dit jaar 
enkele lessen in de onderbouw geven, omdat 
zij vorig jaar niet aan de beurt zijn geweest. Er 
zijn 10 lesuren te verdelen. 
 
Zomerfeest - 6 juli 
Ons zomerfeest is dit jaar gepland op 6 juli. 
We gaan in april voor het eerst met een aantal 
ouders van de ouderraad en een aantal 
leerkrachten overleggen over de invulling van 
het zomerfeest. 
Als je een leuk idee hebt voor het zomerfeest 
of als je iets zelf wilt organiseren voor de 
kinderen, dan horen wij dit altijd graag. 
Ideeën kun je mailen naar de ouderraad en 
dan nemen wij dit mee.  
Het mailadres is: 
ouderraad@mkcmiomondo.nl 
Groet, 
Ouderraad en leerkrachten  
 

 
 
 
 



 
Betalingen vrijwillige ouderbijdrage 
Nieuwe afspraken betalen bijdrages ouders. 
Met ingang van dit schooljaar wordt de 
vrijwillige ouderbijdrage  NIET meer door de 
ouderraad geint maar via een nieuw rekening 
nummer:  NL36INGB0007944933  t.n.v.  
Amstelwijs inz. Ouderraad Mio Mondo via de 
schoudercom betaalmodule. 
Dit rekeningnummer zal ook gebruikt worden 
voor de verplichte bijdrage –bij deelname-  voor 
schoolreisjes. Het oude rekeningnummer van de 
OR is afgelopen september opgeheven waarmee 
ook de eerder afgegeven incasso’s zijn komen te 
vervallen. 
 
Gebleken is dat er in september in de periode 
van het opheffen en overhevelen van de gelden 
nog wél incasso’s zijn gedaan van enkele ouders.  
Dit kunt U zien op uw eigen afschrift.  Wij 
kunnen dit helaas niet zien.  
 
Mocht u dit gedaan hebben en nog steeds een 
herinnering via de schoudercom krijgen laat ons 
dit aub weten! 
 
De hoogte van de vrijwillige bijdrage is op de 
jaarvergadering van 2 november  door de MR 
vastgesteld op € 40 ,- 
Op dit moment staat de teller op 60 % nadat we 
in februari zijn gestart met de nieuwe betaal 
module. 
Wanneer U de vrijwillige bijdrage nog niet heeft 
overgemaakt vinden we het namens de 
kinderen fijn wanneer u dit nog wil doen!   
De vrijwillige ouderbijdrage is hard nodig voor 
allerlei leuke activiteiten, zoals bv aankleding 
van de school met de feestdagen, het 
ondersteunen van feesten,  aanschaf  van 
nieuwe bibliotheekboeken, culturele- en 
natuuruitjes, sportdag en natuurlijk het 
eindejaarsfeest en borrel!  Ook wordt een deel 
van het geld besteed aan een attentie voor de 
leerkracht bij verjaardag, jubileum of ziekte. 

Op 25 mei zal vanaf 14.45 tot 16.45 weer de 
Internationale Ontmoeting voor alle ouders en 
kinderen  zijn! 
We zijn op zoek naar mensen die: 
- kleden hebben uit andere landen om op te 
hangen of op de tafels te leggen; 
- willen helpen met versieren/gasten 
verwelkomen. 
En natuurlijk hopen we dat weer veel ouders 
komen om met elkaar te vieren dat we met 
zoveel nationaliteiten samen leven en samen 
leren. Dit jaar hopen we ook weer op een mooie 
middag met heerlijke gerechten vanuit allerlei 
verschillende culturen. 
Wil je helpen? Mail dan naar de 
ouderraad: ouderraad@mkcmiomondo.nl 

Dear Parents, 
 
On the 25th of May from 14.45 until 16.45 is 
again the International Meeting for all parents 
and children! 
We are looking for parents: 
- have covers of other countries to hang up on the 
walls or to put on the tables; 
- want to help decorating and welcoming the 
guests. 
And of course we hope to see a lot of parents 
who celebrate the cultures we have at our school 
and the way we are ablo to learn and live 
together. 
We invite parents to bring dishes from their own 
cultures and to have a lovely afternoon together 
If you want to help, please let me know via the 
mail: ouderraad@mkcmiomondo.nl 
 
Groet, kind regards, 
Simone 
Ouderraad 
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Landelijke Eindtoets groep 8 
Deze week hebben de kinderen uit groep 8 
drie ochtenden de Centrale Eindtoets van Cito 
gemaakt. We verwachten de uitslag in de 
week na de meivakantie. 
 
Alle kinderen hebben inmiddels  een plek op 
het Voortgezet Onderwijs. 
 

 
Zintuiglijk materiaal in de onderbouw 
 
Deze prachtige variatie is  gemaakt door de 
Mare en Lara uit klas J uit vandaag!  
 
 
Project Leren leren bij het verwerven van een 
nieuwe taal Chinees. 
Een aantal leerlingen uit de midden- en 
bovenbouw doen mee aan een 10- weeks 
project tot de zomervakantie waarin het leren 
leren centraal staat. Zij krijgen een uur les van 
Jolanda Broex . Jolanda is docent Chinees- 
Mandarijn en heeft veel ervaring op het 
gebied van leren leren. De kinderen verwerken 
de lesstof in hun eigen klas. Het is een project 
voor kinderen die iets extra’s in hun aanbod 
kunnen gebruiken.  We zijn zeer verheugd dit 
bij ons op school te kunnen aanbieden en 
hopen op een rijke leerervaring! 

 
Muziekproject Zing es   
De middenbouw kinderen krijgen na de 
meivakantie drie keer zangles op school. Dit zal 
door een vakdocent van de muziekschool 
worden verzorgd. Ook zullen zij een theaterles  
krijgen als voorbereiding op hun optreden op 
vrijdag 1 juni.  
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Link activiteiten meivakantie 
https://www.dynamo-
amsterdam.nl/activiteiten/meidenvoetbalt
weedaagse-groep-3-8-sv-rap/ 
 

 
https://www.dynamo-
amsterdam.nl/activiteiten/atletiekfestijn-
groep-3-8-olympisch-stadion/ 
 

 

Koningsspelen 26 april  
Deze worden gehouden van 8.30 – 12.30 uur  
 
Informatie volgt nog via schoudercom. 
 

 
 

 

 
Belangrijke data: 
Koningsspelen:  van 08:30 tot 12:30. ’s Middags alle kinderen vrij.  
Meivakantie: vrijdag 27 april tot en met vrijdag 11 mei. 
Inloop week 14 t/m 18 mei: U mag ’s ochtends in de klas komen kijken bij uw kind. 
Woensdag 23 mei:  09:00-10:00 open ochtend nieuwe leerlingen 
Internationale middag: vrijdag 25 mei van 14:45 tot 16:45 voor alle ouders en kinderen. 
Schoolfotograaf: maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 mei. Het rooster volgt. 
Sportdag groep 8: dinsdag 29 mei. 
Kamp groep 8: woensdag 30, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni. 
Maandag 21 mei: alle kinderen vrij ( 2e pinksterdag) 
Roostervrije dag groep 1 en 2: op dinsdag 22 mei 
 

Volgende NB : 1 juni 
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