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Welkom op school 
Veerle Beernink        klas K 
Noémi Cripps             klas K 
Adam Bannenberg   klas L 
 
Uitslag Centrale Eindtoets groep 8 
 
Onze  score is dit jaar 538,9 
Het landelijk gemiddelde is 535,6 
Inmiddels zijn alle kinderen geplaatst op het 
voortgezet onderwijs. 
 
SchouderCom 
 
I.v.m. de wet op privacy AVG per 25 mei  is het 
van belang dat U in schoudercom bij  ‘mijn 
gegevens’ de toestemmingsvragen voorkeuren 
doorgeeft’.  
Wilt U dit zo snel mogelijk doen , uiterlijk 
woensdag 6 juni? 
 
Kamp groep 8 
 
Groep 8 heeft een heel erg leuk kamp achter de 
rug. Ze zijn drie dagen naar Soest geweest.  
Er is een leuk blog aangemaakt op Schoudercom 
 
Tevredenheidsonderzoek 
 
We danken uw hartelijk voor het invullen van 
het tevredenheidsonderzoek. Ruim 50 % van de 
ouders heeft dit ingevuld. 
We zijn door U ruim voldoende beoordeeld. 
 
Na de MR vergadering van 26 juni zullen we U 
een terugkoppeling geven over de resultaten en 
aanbevelingen waar we als school mee verder 
gaan. 
We nemen daarin ook resultaten van de 
enquêtes van het team en de leerlingen mee. 

Schoolreisje Onderbouw 
 
Schoolreis onderbouw 
Afgelopen maandag was het dan zo ver. We 
stapten in de bus om naar een echte dierentuin te 
gaan. In de bus zongen we liedjes en was het 
gezellig. Bij de dierentuin ging iedereen in een 
groepje alle dieren bekijken. De speeltuin was ook 
leuk en we aten patatjes met mayonaise. We 
dronken limonade en gingen weer verder kijken en 
spelen. Er was een treintje waar we een ritje mee 
door de dierentuin maakten en sommigen gingen 
in de carrousel. Tot slot aten we een lekker koud 
ijsje, dat was wel fijn op zo’n zon overgoten warme 
dag.  
Toen weer in de bus terug naar school. Sommige 
kinderen vielen al snel in slaap en anderen raakten 
niet uitgepraat over alle avonturen die ze hadden 
mee gemaakt. Bij school deden we natuurlijk de 
grap dat we in de dierentuin waren gebleven en 
kwamen we plots weer tevoorschijn. Het was een 
zeer geslaagde dag. 
Aanstaande maandag zijn jullie van 8.15 tot 
8.45uur welkom om onze “eigen” dierentuin te 
komen bezoeken in de klassen van de onderbouw. 
We laten dan zien wat we hebben geleerd en 
gemaakt. 

 
 
 



 
Muziekproject Zing es   
 
De middenbouw heeft vandaag het Zing es 
project afgerond met een schitterend 
optreden in de Zonnestein zaal van de 
muziekschool.  
 
KOO expositie 29 juni 
 
Op vrijdagochtend 29 juni hebben we de KOO 
expositie. U bent allen van harte welkom van 
08:15 tot 09:00 om een kijkje in de klas van 
uw kind te nemen en alles te zien wat er 
geleerd en gemaakt is de afgelopen periode. 
 
Vacature  PM-ers met affiniviteit voor KDV 
en BSO én Montessori 
 
Voor onze BSO en KDV zijn we op zoek naar 
nieuwe collega’s . Voor meer info kunt u 
mailen naar Ine Willemsen 
i.willenmsen@kinderrijk.nl 
 
Laatste ronde   verslaggesprekken  groep 2-7 
 
Via schoudercom wordt U uitgenodigd in 
week 25  om in te intekenen voor een gesprek 
over het verslag van uw kind.  
De gespreksrondes zijn gepland in de week 
van 2 en 9 juli. 
 
Anne  Frank museumbezoek 
 
In de week van 9 t/m 13 juli brengt de 
bovenbouw een bezoek aan het Anne Frank 
museum. U hoort hier later meer over. 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop graffiti woensdag  27 juni 
 
Het tunneltje bij de skatebaan aan de 
Burgemeester van Haspelslaan krijgt een 
facelift. Het tunneltje wordt gereinigd en er 
komt een frisse muurschildering op de wanden. 
Onderdeel van de facelift is een workshop 
‘graffiti’ voor kinderen.  
Samen met de kinderburgemeester gaat een 
groep kinderen, onder professionele 
begeleiding, een deel van de muurschildering 
invullen. Beschermende kleding en alle 
benodigde materialen worden door de 
organisatie verzorgd. Dit leuke evenement 
biedt ruimte voor 8 kinderen in de leeftijd van 
12 jaar of ouder. Het wordt via de gemeente 
Amstelveen georganiseerd.  
Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Geef je 
dus snel op voor 14 juni. Zie bijlage voor  meer 
informatie 
 
Zomerprogramma Urban Kids 
 
Op Mio Mondo wordt deze zomer  voor de 
tweede keer door Urban Kids een 6-daags 
zomerprogramma verzorgd van 20 tot 25 
augustus voor kinderen van groep 4 tot en met 
groep 7.  
 
Inschrijven kan nog tot 29 juni via 
www.urbankids.nl 
 
Voor vragen kunt U  ook terecht  bij Danielle 
Prins  en Godelinde van der Heiden  
 
 
 
                    
  
 
 



 
Op vrijdag 22 juni  vanaf 14.45 tot 16.45 
organiseren we  weer de Internationale 
Ontmoeting voor alle ouders en kinderen !! 
 
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 22th of June 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 
 
 
 
 
 

Zomerfeest 6 juli 
 
Op vrijdag 6 juli is het zomerfeest van 17:00 tot 
19:30.  
Het is voor alle kinderen en ouders van Mio 
Mondo. 
Er zullen allerlei leuke activiteiten voor de 
kinderen en lekkere hapjes en drankjes. 
Als u kunt helpen tijdens het feest of bij de 
voorbereidingen, laat dit zo snel mogelijk weten 
aan de Simone de Boer.  
 
U kunt haar  aanspreken op school maar ook 
mailen naar: ouderraad@mkcmiomondo,nl 
 
Voor ouders  en kinderen van het 
Kinderdagverblijf KDV Mio Mondo wordt op 
vrijdag 13 juli van 16:30 tot 18:30  het jaarlijks 
zomerfeest georganiseerd. De uitnodiging komt 
via Kinderrijk. 
 
 

 
 
 
 
Vakantierooster update: Meivakantie 2019!!   
 
In het nieuwe schooljaar zijn er ook weer twee 
weken meivakantie van vrijdag 19 april (goede 
vrijdag)  t/m zondag 5 mei. 
De roostervrije dagen zullen later bekend 
worden 
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Belangrijke data: 
 
Laatste koffieochtend directie  vrijdag 15 juni 8.45-9.45 thema tevredenheidsonderzoek 
 
MR vergadering    dinsdag 26 juni 
 
Internationale middag   vrijdag 22 juni 
 
RV dag voor allen kinderen  woensdag 27 juni (studiedag) 
 
Zomerfeest     vrijdag 6 juli     
 
Doorschuifdag    woensdag 11 juli 
 

Volgende NB    29 juni   29 juni 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


