
Amstelveen, 14 september  2018       35e jaargang: nr. 1 
 
Welkom op school: 
Thibault klas A 
Liv  klas A 
Isabella klas C 
Jarah  klas D 
Hamza  klas H 
Saina  klas J 
Mies  klas J 
Bas  klas J 
Klaas  klas J 
Masiha klas J 
Kian  klas J 
Daniël  klas J 
Bob  klas J 
Ayoub  klas K 
Dorian  klas K 
Royce  klas L 
Sahana klas L 
Arianna klas L 
Oliver  klas L 
Louiza  klas M 
Flynn  klas M 
Constantin klas M 
 

 
Wie heeft mijn fiets gevonden 
Mijn naam is Maebh en zit in klas G. 
Gisteren is mijn fiets meegenomen uit het 
fietsenrek voor de school. 
Wie o wie heeft mijn fiets meegenomen??? 
Het merk is ALTEA. Ik wil hem graag weer terug. 
Ik heb hem helemaal zelf betaald. 
 

Rectificatie!!! Roostervrije dagen 2018-2019 
Voor alle kinderen: 
Vrijdag 15-02-2019  i.p.v. vrijdag 22-02-2019 
 
Totaal overzicht overige RV dagen 
Roostervrije dagen 2018-2019 
Voor alle kinderen: 
Woensdag 26-9 
Vrijdag 19-10 
Woensdag 21-11 
Vrijdag 21-12 
Woensdag 23-01 
Vrijdag 15-02 
Woensdag 20 maart 
Woensdag 29 mei,  aansluiten het Hemelvaart 
weekend 
Vrijdag 12 april vanaf 12.00 uur i.v.m. de 
Koningsspelen 
Dinsdagmiddag 16 april i.v.m. landelijke eindtoets 
groep 8 vanaf 12.00 uur 
Alleen voor groep 1-4:  dinsdagmiddag 4 december 
vanaf 12.00 uur 
 
Vakantie 2018-2019 
Vakantierooster update: Meivakantie 2019!!  Ook 
dit schooljaar hebben we  twee weken 
meivakantie,  van vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)  
t/m zondag 5 mei. 
 
Totaal overzicht vakanties 2018-2019 
Herfstvakantie: 22-10 -2018 t/m 26 -10- 2018 
Kerstvakantie: 24-12  2018  t/m 4-01-2019 
Voorjaarsvakantie: 19-2-2019 t/m 22-2-2019 
Meivakantie: 29 -04 -2019 t/m 3-05-2019 
Zomervakantie: 15-07-2019 t/m 30-08-2019 
 
Alles staat nu ook in schoudercom, item kalender 
én vakantieschema. 
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Vertrek Ashley  
Op woensdag 5 september hebben we afscheid 
genomen van Ashley Erkamp leerkracht van 
Klas L. Zij heeft een andere baan gevonden. 
We wensen Ashley veel succes. 
 
 

 
 
Personele zaken  
Even voorstellen 
 
Neriyah Duval 
Hallo, ik ben Neriyah Duval. 
Ik ga het team versterken met het werken van 4 
dagen in klas L. 
Vrijdagochtend zal Hanneke Haalmeijer voor 

deze groep staan. 
Twee jaar geleden kwam ik weer in Nederland 
wonen na een verblijf van 6 jaar in Israel. 
Ik ben moeder van twee volwassen zonen. 
Naast leerkracht ben ik ook coach, trainer en 
zangeres. 
Ongeveer 3 jaar ervaring heb ik als leerkracht bij 
vooral kleuters en ook heb ik een jaar gewerkt 
in de middenbouw. 
Ik heb op verschillende scholen gewerkt, w.o. 
de Werkplaats van Kees Boeke, 
een aantal Jenaplanscholen en de 8e 
Montessorischool in Zeeburg. 
Ik vind het heerlijk om met volwassenen én met 
kinderen te werken. 
Mijn hart ligt vooral bij de kleuters.  
Ik kijk er naar uit om te beginnen en er met de 
kinderen een mooi jaar van te maken! 
 
 

Paul Schellens 
Bij deze wil ik me even voorstellen: 
Mijn naam is Paul. Ik heb een grafische 
achtergrond en ben de laatste 10 jaar als 
conciërge en  beheerder in het onderwijs 
werkzaam. 
Ik ben heel blij om hier op het kindcentrum aan 
de slag te gaan. 
 
Ik ben er op maandag, dinsdag en donderdag , 
vrijdag. 
 
Mijn mailadres is: 
paul@mkcmiomondo.nl. 
 
Het team Mio Mondo wenst Paul een fijne tijd 
toe en zijn blij met zijn komst. 
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 Parkeren, de kiss & ride en het straatje voor de 
school. 
Langs deze weg willen  wij alle ouders nog een 
keer vriendelijk verzoeken wanneer u uw kind 
naar school brengt de auto NIET in het straatje 
voor de school te parkeren maar op de KISS & 
RIDE. Deze is ‘s ochtends open van 8.00 uur tot  
9.00  uur en ‘s middags  weer vanaf 14.15 uur tot 
uiterlijk 15.15 uur.  
Dan gaat het hek op slot!  
 
In het straatje voor de school zijn de vaste 
parkeerplekken (op vergunning) voor het 
personeel  van de school én kinderrijk KD én BSO. 
We willen dit straatje verder FIETS veilig laten zijn 
en auto luw vanaf 8.15 uur. 
 
Vrijdag gaan de kinderen van groep 1 t/m 4  om 
12.00 uur uit. De overblijf gaat met de kinderen 
van groep 5 t/m 8 buiten spelen vanaf 12.15 uur.  
Daarom  vragen we uw medewerking  op vrijdag 
uiterlijk om 12.15 uur de Kiss & Ride te verlaten 
zodat de kinderen veilig kunnen spelen, 
voetballen, etc. 
Hartelijk dank voor uw medewerking 
Team en directie 
 

 
 
 
 
 

 

Gebruik fietsenrek zijkant van de school 
Het fietsenrek aan de zijkant van de school is er 
eigenlijk geplaatst zodat de kinderen hier de 
fietsjes kunnen plaatsen. 
Wij begrijpen dat het voor de ouders ook 
belangrijk is om de fiets te kunnen stallen, voor 
heel even, maar het blijkt dat er dan niet genoeg 
ruimte is voor de kinderfietsen. 
Probeer het gedeelte direct voor de school vrij te 
houden voor de fietsen van de kinderen.  
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

 
 
Kwink  
 
Op 7 september heeft u via schoudercom 
informatie ontvangen over Kwink.  
Als extra bijlagen vindt u bij deze nieuwsbrief 
nog een keer de ouderbrief met informatie over 
wat er op school wordt gedaan en een 
koelkastposter waarmee u ook thuis aan de slag 
kunt.  

Op woensdag 10 oktober 2018 bent u van harte 
uitgenodigd voor diepgaandere informatie op 
onze eerste 'Kwink oudermiddag', die van  17.00 
uur tot 18.30 uur is.  

De uitnodiging zal spoedig volgen. 
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JHV (jeugd hulp verlener) 
 
Aanpassingen spreekuur Merle Mentink m.i.v. 
dit schooljaar. 
 
Met ingang van maandag 17 september zal 
Merle wél op school zijn maandag ochtend maar 
het inloopspreekuur vervalt.  
 
U kunt Merle mailen m.mentink@amstelveen.nl 
of bellen:  06-17750358 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ziek melden 
 
Wanneer uw kind ziek is kunt u uw kind via de 
schoudercomapp ziek melden.  Dus niet 
telefonisch.  Alle nieuwe ouders worden 

uitgenodigd voor schoudercom via een link per 
mail.  Deze link moet geactiveerd  worden. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data:  
 
Schoolreis MB     25-9-2018 
 
Studiedag alle kinderen VRIJ   26-9-2018 
 
Schoolreis BB     27-9-2018 
 
Kennismakingsavond OB   17-9-2018 
 
Kennismakingsavond BB    26-9-2018 
 
MR-vergadering    24-9-2018 
 

volgende NB 5 oktober 
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