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Welkom op school 
Estrella klas E 
Batoul  klas F 
Jackie  klas K 
Sverre  klas M 
Joseph  klas K 
Thies  klas M 
Visakan klas K 
Magnolia klas J 
Cocolo  klas K 
 
Gezocht: nieuw lid MR  
 
Je voelt je betrokken bij de school van je 
kinderen en wilt graag meedenken en 
meepraten over de onderwerpen die op onze 
school spelen of van invloed zijn? Dan is hier je 
kans, want de MR is op zoek naar een nieuw 
ouderlid. We zoeken iemand die kritische vragen 
kan stellen, constructief meedenkt en snapt dat 
er op een school veel moet gebeuren, maar niet 
altijd alles tegelijkertijd kan. Ben je iemand die 
vergaderingen prettig efficiënt kan leiden, dan 
zou dat helemaal geweldig zijn, want je beoogde 
rol is die van voorzitter (maar als je eerst als 
gewoon lid wilt meedraaien kan dat natuurlijk 
ook). Aanmelden of vragen? Stuur een bericht 
naar medezeggenschapsraad@mkcmiomondo.nl 
 
 

 
 
 
 

Media Coach 
 

Mijn naam is Katja van der Kroon. Ik ben de 
leerkracht van klas I (bovenbouw) en daarnaast 
de ICT-coördinator van de school. Vorig 
schooljaar heb ik de opleiding tot Media Coach 
succesvol afgerond, dus sinds kort mag ik mij ook 
Media Coach noemen. 
 
Voor mijn opleiding heb ik een beleidsplan 
geschreven. Velen van jullie hebben mij hierbij 
geholpen door de enquête in te vullen. In 
schoudercom heb ik het beleidsplan inzichtelijk 
gemaakt. Voor wie hierin geïnteresseerd is. Deze 
is terug te vinden onder het kopje documenten 
in de map Media Coach. 
 
Naast het ontwerpen van een leerlijn digitale 
geletterdheid, zal ik mij als Media Coach ook 
inzetten voor het onderwijsteam en de ouders. 
Voor vragen en advies  rondom het gebruik van 
media onder de kinderen ben ik altijd bereikbaar 
via katja@mkcmiomondo.nl. Daarnaast zal ik ook 
ouderavonden organiseren met onderwerpen 
die jullie zelf aan kunnen dragen en zal ik in 
iedere nieuwsbrief een stukje over de trend van 
het moment schrijven (welke app is er populair 
en welke voordelen en gevaren schuilen hierin?) 
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Spaar mee voor de schoolbieb! 
 Van 3 t/m 14 oktober is het weer 
kinderboekenweek. Dit jaar is het thema  
Kom erbij! Vriendschap. 
  
Tijdens de Kinderboekenweek doen wij mee 
met de actie “Sparen voor de schoolbieb” van 
Libris Venstra. Wij willen het (voor)lezen van 
boeken graag stimuleren en er, samen met u, 
voor zorgen dat de schoolbibliotheek 
uitgebreid kan worden met de 
nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, 
hoe meer boeken de school mag uitzoeken! 
  
Hoe werkt het? 

 U koopt tijdens de Kinderboekenweek 
van 3 t/m 14 oktober kinderboek(en) 
bij Libris Venstra. 

 De kassabon levert u voor de 
herfstvakantie in op school. 

 Libris Venstra telt het bestede bedrag 
aan kinderboeken op en de school 
ontvangt voor 10% van het totaal en 
tegoed voor de schoolbibliotheek. 

Koop dus tijdens de Kinderboekenweek 
kinderboeken bij Libris Venstra en spaar mee! 
 

 
 
 

 

 
 
Vandaag heeft Burgemeester Bas Eenhoorn bij ons 
voorgelezen in klas C uit het boek “meneer Gom 
heeft een plan” in het kader van de 
kinderboekenweek.  
 
De burgemeester kwam met de ambtsketting en las 
heel mooi voor!!!! 
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Mad Science komt weer op MKC Mio mondo 
met te gekke nieuwe lessen! 
 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, 
nieuwe science show op 18-1-2019, kunnen 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven 
voor de naschoolse wetenschap- en 
techniekcursus.  
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, 
waardoor deelname ook geschikt is voor 
kinderen die al eerder hebben meegedaan. 
De cursus is op woensdag om 12:45,  
vanaf 13-2-2019. De lessen duren een uur.  
De kinderen worden vijf weken lang 
meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. 
Omwille van de beschikbare data hebben we 
afgesproken deze keer de lessenreeks uit vijf 
lessen te laten bestaan in plaats van zes. 
Uiteraard wordt de cursusprijs hierop 
aangepast.  Elke les staat een nieuw thema 
centraal en wordt de wetenschap en techniek 
die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook 
iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de 
cursusinformatie aan de kinderen 
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 
kinderen per cursusgroep. Bij minder 
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij 
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een 
tweede groep van start. Inschrijven kan t/m  
29-1-2019. Schrijf alvast in 
op nederland.madscience.org 
 

 

Even voorstellen …  
Op dit moment zijn wij (Selma en Eline) 
de contactpersonen van school. 
De taak van een contactpersoon is om ondersteuning 
te bieden bij klachten. 
Wij zijn er voor ouders, leerkrachten en leerlingen  
voor leerlingen is de naam luisterjuf misschien  
duidelijker. 
Wij luisteren naar het verhaal, denken mee en  
proberen verder te helpen.   
Bijvoorbeeld door te uit te leggen wat de mogelijke 
vervolgstappen zijn. 
Uiteraard behandelen wij alle verhalen  
vertrouwelijk. 
We kunnen worden aangesproken in de gang, of op  
het schoolplein. Dan zullen we voorstellen op een  
ander moment rustig verder te praten.  
Ook hangt er een brievenbus in de bieb. 
Iedereen mag  daar een briefje in doen bij behoefte 
aan contact.  Wij zullen dan contact opnemen.  
Ten slotte zijn we ook per email bereikbaar  
(zie onderstaande adressen). 
  
Binnenkort zullen wij ons in alle klassen opnieuw 
komen voorstellen en kort aandacht besteden  
aan het bestaan van de luisterjuffen. 
Spreek ons alsjeblieft aan bij vragen of mail ons. 
De volledige klachtenregeling van Amstelwijs 
staat op de website. 
 

Selma van den Boogaart, leerkracht  
klas M en G   
mailadres: selma@mkcmiomondo.nl  
 

Eline Amesz, moeder van Malte en Ole Vis   
mailadres: eamesz@gmail.com 
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Betaling schoolreisjes MB / BB 
 
Helaas zijn de schoolreisjes nog niet door 
iedereen betaald!! We verzoeken de ouders 
voor wie dit geldt dit nog deze week te doen. 
 

Betalingen vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 
Voor dit schooljaar is de bijdrage weer € 40,= 
De vrijwillige ouderbijdrage is hard nodig voor 
allerlei leuke activiteiten, zoals bv aankleding 
van de school met de feestdagen, nieuwe 
bibliotheekboeken, culturele- en natuuruitjes, 
sportdag en natuurlijk de eindejaarsborrel.  Ook 
wordt een deel van het geld besteed aan een 
attentie voor de leerkracht bij verjaardag, 
jubileum of ziekte. 
Binnenkort ontvangt U via de schoudercom een 
verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit 
schooljaar over te maken via Ideal. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage, namens alle 
kinderen van MKC Mio Mondo. 
 
PS: U kunt het bedrag voor meerdere kinderen 
bij elkaar optellen of overmaken naar het 
rekening nummer  NL36INGB0007944933  tnv 
Amstelwijs inz Ouderraad Mio Mondo. 

 
 
 
 
 

 

Belangrijke data: 
Wo 3 oktober t/m zo 14 oktober Kinderboekenweek 
Ma 8 oktober t/m vrij 18 oktober Kennismakingsgesprekken 
Vr 19 oktober    Alle leerlingen VRIJ 
Ma 22 oktober t/m vr 26 oktober Herfstvakantie 
 

Vr 2 november   KOO tentoonstelling  8.15 uur 
Di 6 november   Koffieochtend met directie 
Do 8 november   Jaarvergadering aanvang 19.45 uur 
Do 15 november   VO informatieavond voor ouders  groep 8 20.21.30 uur 
 

Volgende nieuwsbrief vrijdag 9 november 2018 
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