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Buiten de lijntjes ligt je toekomst !                                                                                                       Schooljaar 2021-2022 

Belangrijke data en informatie 

-studiedag 8 november (geen 

school) 

-Voor de veiligheid van de 

kinderen gaan alleen de 

groepen 1/2 via het 

kleuterplein naar binnen 

-Geef je op voor de 

activiteiten commissie (AC) of 

denk mee over de veiligheid. 

- Scan de QR-codes in de 

bijlage en doe mee in ons 

MKC! 

 

 

 
Opening 

 

 
Workshop 

 

 

 
Concert voor de ouders 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Terwijl de vuilnismannen de laatste emmers en tonnen neerzetten, druppelen de eerste 

groepen de grote gymzaal binnen. Als de zaal vol is, klinkt er een opgewonden 

geroezemoes van kinderstemmen. De groep is opvallend snel stil. Het lijkt er op dat 

iedereen vol verwachting is voor wat komen gaat. Met trommelgeroffel gaan de 

vuilnismannen van start en laten ons versteld staan wat voor een coole muziek je met 

emmers,  tonnen en pannen kan maken. Hun ritmes werken aanstekelijk en al snel 

deint de hele massa mee. “Wat is dit?”, roept vuilnisman Henk. “Een emmer !” Hij 

draait de emmer om en vraagt: “En, nu?” “Een trommel”, is het enthousiaste 

antwoord. Henk houdt van bananen. Wat een geluk dat er nu net een banaan in het 

publiek zit. Banaan Isabel komt naar voren om op de emmer, oh nee, trommel, haar 

beste tromgeroffel ooit te laten horen. Onder aanmoediging van bijna 300 

kinderstemmen perst ze er alles uit. Iedereen is enthousiast, klapt mee en is 

warmgelopen voor de volgende ronde. Zonder aarzeling, klappen en trommelen we 

allemaal mee. We geven een concert alsof ons leven er vanaf hangt! Terwijl ik om me 

heen kijk, merk ik dat ik mij geroerd voel, wat een levensvreugd en wat bijzonder om 

dit met de hele school te beleven en hoe fijn is het dat dit weer kan! 

 

MKC Feest 

Afgelopen woensdag was er feest op het MKC. We vierden dat de nieuwe verdieping 

gereed is en dat we twee mooie nieuwe schoolpleinen hebben. Bovendien was het 

na de pittige periode met strenge corona regels ook weer eens tijd voor een feestje. 

We hadden een poffertjeskraam geregeld en de Vuilnismannen uitgenodigd 

(https://www.devuilnismannen.nl/primair.html) om workshops te geven aan al onze 

klassen. Ze gaven in de ochtend een voorstelling en gedurende de dag werden alle 

klassen binnen een half uur voorbereid op het eindconcert voor de ouders. En wat was 

het voor eindconcert. Het was  geweldig om te zien hoe de Vuilnismannen al onze 

kinderen een aantal vaste ritmes hadden geleerd waarmee een daverend 

eindconcert ontstond. Wat een ongelofelijke energie hing er in de zaal, ook van jullie 

kant beste ouders, leuk en echt weer een kippenvel moment. Voor een impressie 

verwijs ik jullie naar onderstaand filmpje: https://youtu.be/ldvr07Vne2s  

 

Feestelijk openingsmoment  

We vinden het een enorme prestatie dat we binnen een realtief korte tijd, 2 mooie 

schoolpleinen hebben en een hele nieuwe verdieping. Daarom hebben we deze 

feestdag ook benut om hier even bij stil te staan. We hebben de verdieping feestelijk 

en een tikje officieel geopend. Samen met de ontwerpers, bouwers, gebruikers en 

andere betrokkenen, en onze groepen 5/6, toosten we met kinderchampagne op ons 

vernieuwde MKC. Baukje sprak hierbij haar waardering uit voor alle betrokkenen. Wat 

is er hard gewerkt om de nieuwe verdieping op tijd af te krijgen. Wat fijn dat we er nu 

elke dag van kunnen genieten. 

 

Nieuwe bibliotheek 
(door Najat en Nathalie) 

Al jaren liepen we rond met plannen om onze schoolbibliotheek eens grondig aan te 

pakken. We maken ons als school hard voor goed en gedegen leesonderwijs, we 

weten dat een goede schoolbibliotheek een belangrijke bijdrage levert aan het 

leesplezier bij kinderen. In samenwerking met Merel de Vink van Leesvink hebben wij 

(Nathalie en Najat) een plan opgesteld om onze hele boekencollectie te herzien. 

Aan het eind van het vorig schooljaar zijn alle boeken bekeken en gescreend, met de 

hulp van een flink stel enthousiaste kinderen van onze school. Wij hebben de leerlingen 

en leerkrachten gevraagd aan welke boeken behoefte is. Op basis van deze lijst heeft 

Merel de nieuwe boeken aan ons geleverd. En dan is het eindelijk zo ver: de boeken 

zijn uitgezocht, geleverd en in de gloednieuwe kasten op onze nieuwe 

bovenverdieping gezet. Met behulp van een paar enthousiaste ouders en kinderen is 

de bibliotheek dan eindelijk klaar voor gebruik! We merken nu al dat alle kinderen 

smullen van de fijne boeken. Het opzetten van de nieuwe schoolbibliotheek vormt een 

https://www.devuilnismannen.nl/primair.html
https://youtu.be/ldvr07Vne2s


 

 
Inrichten bibilotheek 

 

 
De nieuwe bibliotheek 

 

 
 

 
Nieuwe borden  

 

 

 
Bekers stapelen met een 

elastiekje 

 

 

 

nieuwe start van boekenbewustzijn en de ontwikkeling van leesplezier bij onze 

kinderen. 

 

Inrichting nieuwe verdieping 

Naast het feit dat er nieuwe boeken zijn, zijn we ook druk bezig geweest met de 

inrichting van de bibliotheek/werkruimte. Er staat een mooi keukenblok, twee grote 

tafels waar de kinderen aan kunnen werken, twee grote leesstoelen en een aantal 

mooie planten. We zijn nog bezig met kussens voor op de trapjes en een gaaf bulletin 

board waar allerlei knutselwerkjes aan gehangen kunnen worden. Een aantal 

meubelstukken zijn van tijdelijke aard want eind januari worden de definitieve 

meubels geleverd. De huidige meubels gaan we dan een andere mooie bestemming 

in de school geven.  We houden jullie uiteraard op de hoogte maar ik kan jullie 

vertellen, het resultaat is mooi maar wordt nog veel mooier. Nogmaals dank want 

mede door jullie bijdrage tijdens de kunstveiling hebben we er zo'n mooie bibliotheek 

van kunnen maken. 

 

Logo op de gevel 

Misschien heb je het al wel gezien, maar op op de hoek aan de kant van het 

kleuterplein en de Faas Wilkesstraat hangt groot zichtbaar ons MKC logo op de gevel 

van de school. Ook bij de hoofd ingang hangt goed zichtbaar ons mooie logo. Zo is 

ons MKC echt niet meer te missen. 

 

Studiedagen 

Vanwege het lerarentekort en de snelle groei van de school, kent onze school relatief 

veel starters en bijna bevoegden. Hoewel iedereen zeer zeker over alle competenties 

beschikt, leer je het vak pas echt in de praktijk. We besteden veel tijd om onze 

startende collega’s verder op te leiden. Opleiden kost tijd en daar gebruiken we, 

naast de vele lesbezoeken, onze studiedagen voor. 

 

Studiedag EDI 

Donderdag 14 oktober hebben we een ontzettend inspirerende studiedag over EDI 

gehad.  EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste 

lesonderdelen, aangevuld met specifieke technieken. Het doel van EDI is om de 

leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde en de 

risicoleerlingen. Alle kenmerken van het EDI-model zijn terug te vinden in de EDI-cirkel. 

We leerden hoe de EDI-cirkel ingezet kan worden tijdens de lessen en welke 

vaardigheden belangrijk zijn. Karin Versloot, onze trainster inspireerde ons om hier als 

teaml mee aan de slag te gaan. Wij geven geen klassikaal onderwijs bij de 

opbrengstvakken (lezen, rekenen en spelling) en gaan EDI op ons eigen wijze 

toepassen. Hiervoor hebben we onze eigen kijkwijzer ontwikkeld. In februari staat de 

tweede verdiepende training gepland. Tot die tijd gaan alle leerkrachten ermee aan 

de slag en gaan we bij elkaars lessen bezoeken om van en met elkaar te leren.  

  
 

Studiedag schrijven 8 november 

Het schrijfonderwijs op het MKC is aan verbetering toe. Op 8 november krijgen we 

eindelijk de kans meer over schrijfonderwijs te leren want deze studiedag ging 

vanwege corona al 2 keer niet door. Onder leiding van Anneloes Overvelde, auteur 

van het boek ' Aan de slag met handschriftonderwijs' leren we meer over goed 

schrijfonderwijs. Ook krijgen de leerkrachten praktische handvatten om het handschrift 

onderwijs zo effectief mogelijk in te zetten. De werkgroep schrijven gaat hier 

vervolgens inhoudelijk een vervolg aan geven.  Door de lockdown is het handschrift 

van onze kinderen er niet op vooruit gegaan. Dit geldt niet alleen voor onze school, 

maar ook landelijk. Vorig schooljaar hadden wij daarom al het jeugdjournaal op 

bezoek.  Zij maakten een item over het niveau  van het handschriftonderwijs in 

Nederland.  

 

Kinderboekenweek 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist 

in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van 



 

 

 
Uitdaging van meester Allard 

 

 
Opening kinderboekenweek 

 

 

 
 

 

 
Vertellen over je beroep 

 

 

 
Zingen van het KWB lied 

 

 

droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak wat ze willen 

worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, 

voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen 

na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 konden de kinderen 

alles worden wat ze wilden en alvast dromen over later! Traditiegetrouw opende het 

team de kinderboekenweek met ons improvisatietoneel. Helaas moesten we uitwijken 

naar binnen vanwege de regen en hebben jullie als ouders het dit keer gemist. In elke 

klas kwamen ouders op bezoek om te vertellen over hun beroep, dit heeft veel 

kinderen ontzettend geïnspireerd. In iedere bouw las een dichter voor uit eigen werk 

en stond de hele week in het teken van lezen met verschillende activiteiten. We sloten 

de week af met het KBW liedje. Het was een leuke week en extra bijzonder omdat 

onze bibliotheek die week werd ingericht.  

 

Ingang kinderen 

De kinderen van groep 1/2 gaan via het kleuterplein (achterkant) naar binnen en de 

kinderen van de groepen 3 t/m 8 door de hoofdingang. We herhalen deze afspraak 

even omdat we toch merken dat veel oudere kinderen via de achteringang naar 

binnen gaan. De kleuters worden dan dikwijls omver gelopen door de grotere 

kinderen, dat willen we graag voorkomen.  

 

Ouders in de school 

Elke werkdag mogen ouders van 3 klassen mee de school in, en dan 1 ouder per kind. 

Hieronder nogmaals het rooster. De roosters hangen ook op de ramen bij de 

ingangen. Er  is 1 wijziging, de ouders van leerlingen van meester Allard/Hans mogen 

nu op woensdag een kijkje nemen en de ouders van de klas van Juf Eline/Merel op 

maandag. Voor de inloop gelden de volgende afspraken: 

- De inloop voor kinderen is van 8.15 tot 8.30 u. 

- De inloop voor ouders is van 8.15 tot 8.25 u. 

- 1 ouder per kind 

- In groep 1 t/m 4 mogen ouders met het kind naar binnen om samen rustig de 

dag te starten. 

- Vanaf 8.25 u mogen ouders niet meer mee naar binnen. 

- Kinderen van groep 5 t/m 8 worden tot aan de klassendeur gebracht. 

- Alle kinderen halen zelf hun spullen uit de tas en hangen zelf hun jas op.  

- Om 8.30 u verlaten ouders rustig en stil de school 

- Alle ouders verlaten de school via de nooddeur tegen over de trap. 

 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Sally/ Hans Judith/ Helène Nathalie/Farah Nikki/ Jennifer Kathy/ Jennifer 

Saida Frank/ Jennifer Alinda/Paula Jouke/Joeke Joeke/ Rosa 

Eline/Merel Lianne Allard/Hans ------ Helène/Farah 

 

Geen petten en mutsen 

We willen jullie eraan herinneren dat het dragen van mutsen en petten in school niet is 

toegestaan. Willen jullie dit ook met de kinderen bespreken? 

 

Posters voor werving vrijwilligers 

Woensdag tijdens het MKC feest hebben jullie kunnen genieten van lekkere hapjes en 

drankjes.  Dit alles werd mogelijk gemaakt door de activiteitencommissie. Zoals jullie 

wellicht gezien hebben, hingen er mooie posters om nieuwe leden te werven. Deze 

posters zitten ook als bijlage bij deze nieuwsbrief. We zijn nog steeds op zoek naar 

ouders die een aantal keer per jaar kunnen helpen om de festiviteiten van de kinderen 

te organiseren. En zeg nou zelf, na het feestje van woensdag zien we toch allemaal in 

hoe leuk het is om je bij de AC aan te sluiten en hoeveel meerwaarde het voor de 

school is. Dus schroom niet en geef je op! 

 

Verkeersveiligheid rondom de school 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, zijn we actief met de 

verkeersveiligheid bezig. We zijn verheugd te melden dat er een aantal belangrijke 

aanpassingen zijn gedaan en er nog een aantal op de planning staan: 

- De John Blankenstein krijgt een zebrapad op de plek waar het hek eindigt. 

- De Faas Wilkesstraat krijgt in het tweede kwartaal van 2022 twee zebrapaden 

bij de  uitgangen van de school. 

- Er zijn drie fietsnietjes bij Terrazza geplaatst + een verkeersbord. Hierdoor is de 

situatie bij het uitrijdend verkeer vanuit de garage een stuk veiliger geworden.  

- De container die het zicht belemmert op de hoek van de Leo Hornstraat en 

Faas Wilkesstraat is weg. 

- De schoolzone wordt groter gemaakt met een adviessnelheid van 15 km. 

- Er hangen borden om de mede gebruikers te attenderen dat er voldoende 

fietsparkeerruimte blijft voor onze kinderen. 



 

 
Poffertjes! 

 

 
 

 
Ook een beetje feest voor en 

met ouders 

 

 
Tijd voor een woord van dank 

 

 
Groep 5/6 bij het officiële 

moment 

 

 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de schoolomgeving voor onze kinderen veel 

veiliger wordt. We hebben hier met een aantal actieve ouders hard voor moeten 

knokken bij de gemeente maar zijn erg blij dat het allemaal gelukt is. We zijn ook nog 

op zoek naar vrijwilligers voor de werkgroep verkeer. In de bijlage zien jullie de poster 

met QR code om je op te geven. Vind je de verkeersveiligheid van je kind belangrijk 

en wil je hier samen met school over nadenken, geef je dan op.  

 

Omkeren rondom de school 

Ouders die hun kind met de auto komen ophalen, willen we vragen om voor schooltijd 

hun auto te draaien en niet in de drukte vlak na 14.15 u. We zien regelmatig dat er 

gevaarlijke situaties ontstaan omdat er na schooltijd auto's moeten keren en kinderen 

moeten oversteken. Hiermee maken we het een stuk veiliger voor onze kinderen.  

 

Voordeur code 

In het kader van de veiligheid komt er een nieuwe deurcode na de kerstvakantie. 

Deze code is uitsluitend bedoeld voor ouders die hun kinderen van de BSO halen en 

voor de medewerkers. Ouders ontvangen de nieuwe code via de BSO. Het is dus NIET 

de bedoeling dat de code te pas en te onpas wordt doorgegeven, ook niet aan onze 

kinderen. We gaan hier strenger op toezien. De code wordt vanaf nu 2 x per 

schooljaar gewijzigd. Onder schooltijd kunnen ouders aanbellen en doet de conciërge 

of administratie open. 

 

Cadeautjes leerkrachten 

Elk jaar krijgen de leerkrachten voor hun verjaardag met sinterklaas en kerst 

cadeautjes van ouders. De laatste jaren merken we dat hier onderling veel verschil in 

zit. We willen dit meer gelijk trekken. We doen allemaal ons best en iedereen binnen 

de organisatie verdient iets leuks, alle schakels zijn belangrijk. Daarnaast willen we als 

school consuminderen om zo ook mee te werken aan een meer duurzame wereld. We 

hebben samen met de activiteitencommissie en de Stichting Vrienden van het MKC 

besloten om alle leerkrachten hetzelfde te geven. Dit wordt gefinancierd vanuit de 

ouderbijdrage.  We hebben de volgende afspraken gemaakt: 

- Al het onderwijspersoneel (leerkrachten, onderwijsassistenten, directie, IB etc.) 

van het MKC krijgt vanuit de stichting een cadeaubon van 25,- van bol.com. 

Dit cadeau ontvangen ze op hun verjaardag of als het in de klas gevierd 

wordt. Ze krijgen dit van de directie of de klassenouders. 

- Als waardering voor het harde werken betalen de ouders (via de ouder 

bijdrage) elk schooljaar de kerstlunch van het team. De AC regelt de lunch. 

 
Vragen over wel/niet vervangen afwezige leerkracht 

Iedere keer is het weer slikken als we ouders een bericht moeten sturen dat de 

leerkracht afwezig is, we geen vervanging hebben en we daarom vragen om de 

kinderen zelf op te vangen. We begrijpen heel goed dat zo’n bericht jullie soms 

overvalt. Dat het zover heeft moeten komen dat in Nederland klassen thuiszitten is 

intens verdrietig. Daar waar het kan proberen we vervanging te regelen. Maar bij het 

maken van keuzes gaat de kwaliteit van ons onderwijs boven de opvang van 

kinderen. Wat dit voor onze school betekent vertelden we in de aparte nieuwsbrief ‘de 

gevolgen van het lerarentekort’ van 20 september. We denken heel bewust na over 

onze keus en waarom we iets wel of niet doen. Kiezen voor het één voelt als kiezen 

tegen het ander. Dat voelt sowieso niet goed, maar is helaas niet anders. Na een 

bericht van ons dat er geen school is, krijgen we regelmatig vragen waarvan de 

antwoorden veelal in de nieuwsbrief van 20 september staan. Deze brief is nog een 

keer als bijlage bijgevoegd. Willen jullie deze goed doorlezen? Dan ben je voorbereid 

wanneer het de klas van jouw kind overkomt. 

 

Bericht van ons ouder kind adviseur (OKA) 

Mag ik mij weer even voorstellen. Mijn naam is Nancy Roosblad en ik ben ouder en 

kind adviseur. Ik ben als ouder en kind adviseur  werkzaam op deze fantastische 

basisschool MKC Zeeburgereiland.  Mijn werkzaamheden als ouder en kind adviseur is 

het begeleiden, ondersteunen, en het verwijzen van ouder(s)/en kind (eren) naar zorg.  

Dit houdt in dat ik samen met ouder(s) bekijk wat zij en hun kind(eren) nodig hebben. 

Middels een gesprek, tips, en adviezen kom je vaak al weer een stap verder. Als blijkt 

dat er meer nodig is dan wordt ervan uit het Ouder en Kind team begeleiding en 

behandeling geboden. Binnen het Ouder- en Kindteam werken onder anderen ook 

professionals zoals jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Zij 

overleggen met elkaar en worden indien nodig betrokken bij het gezin. Natuurlijk 

gebeurt dit alles in overleg met ouder(s ) en kind (eren). Het is belangrijk om te weten 

dat je als ouder(s) zelf meedenkt welke stappen gezet worden. Kortom samen zoeken 

we naar een oplossing. Met wat voor soort vragen kunnen ouder(s ) ook nog bij mij 

terecht: 

 

http://bol.com/


 

 
 

 
Nancy, ouder kind adviseur 

 

 

 

  @ikczbe 

 
www.mkczeeburgereiland.nl 

- Aanvragen voor jeugdsportfonds en cultuurfonds 

- Vragen over activiteiten in de buurt en/of omgeving 

- Aanvragen van fondsen , te denken aan extra huiswerkbegeleiding 

- Vragen over diverse verwijzingen, te denken aan kind en ouder trainingen, en 

ook over inzet specialistische zorg 

Gelukkig kunnen we al meer nu de maatregelen versoepeld zijn. Dat houdt in dat ook 

de ouder en kind adviseur zichtbaarder wordt. Ik ben vanaf nu op de woensdag 

aanwezig op school. Ik ben te vinden op de 2e verdieping in de ruimte van de intern 

begeleider (hoek bij de trap aan de achterkant en bij de gymzaal). Ik ben te bereiken 

op mobiel nummer: 0633315371 of via email: n.roosblad@oktamsterdam.nl   

 

Bericht van de schoolarts 

We hebben in het schooljaar 2019 – 2020 niet op alle scholen 

gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Het coronavirus is hiervan de oorzaak. We 

hebben uw kind daarom niet onderzocht. U kunt natuurlijk wel bij ons terecht. 

Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt of vragen hebt. Bel of mail ons in deze gevallen: 
 Als uw kind klaagt over hoofdpijn. 

 Als uw kind knijpt met de ogen of ‘afwezig’ lijkt. 

 Als u zelf een sterke bril hebt. U hebt dan brilsterkte min 5 of minder of plus 5 of 

meer.  

 Als u uw kind wil laten meten of wegen. 

 Als u vragen hebt over opvoeden, voeding of de ontwikkeling van uw kind. 

U kunt ons bellen via 020 555 5961van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 

uur. Of mailen naar: Lucas Stuurman, jeugdarts  lstuurman@ggd.amsterdam.nl  of  

Gracia Tawjoeram, jeugdverpleegkundige gtawjoeram@ggd.amsterdam.nl  

 
 
Namens het team, 

 

Merel van Lier (adjunct directeur) 

Baukje van der Wissel (directeur) 
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