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Beste Mandela ouders en leerlingen, wij kijken ernaar uit om iedereen, morgen, dinsdag 5
september, na een heerlijke zomervakantie weer vol energie te begroeten aan de start van
het nieuwe schooljaar op de Nelson Mandelaschool.
Voor u ligt alweer de eerste editie van “Madiba Nieuws” 2017 - 2018.
Deze Nieuwsbrief zal 1 keer in de 4 á 5 weken verschijnen. Met allerlei schoolnieuws en
interessante informatie voor ouders en leerlingen van de Nelson Mandelaschool.
We vinden het heel fijn om de nieuwe Mandela leerlingen en hun ouders, die dit schooljaar
op onze school gaan starten, via deze nieuwsbrief hartelijk welkom te heten. Wij wensen
jullie een fijne en leerzame tijd bij ons op school.

Nieuwe teamleden
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar stellen wij u, met trots,
de twee nieuwe leerkrachten voor binnen het Mandela team;
Juf Laura van Gils is onze nieuwe juf van onze UnIQ groep

Juf Sylvia van Damme is de nieuwe juf van groep 1-2B
Wij wensen hen heel veel geluk en plezier toe op de Nelson Mandela!
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Kalender/Website/Facebook
Vanaf woensdag 6 september kunt u per gezin één Nelson Mandela schoolkalender op halen
bij de administratie van de school. In deze kalender staan alle vakanties, studie- en
feestdagen. Kalenders worden niet meegegeven aan kinderen. De kalender is ook op onze
website te downloaden: www.nelsonmandelaschool.nl
Veel andere informatie is ook terug te vinden op onze prachtige website en onze
Facebookpagina, neem ook daar gerust een kijkje en like onze pagina!

Groepsindeling kleuters

Doordat het in de zomervakantie toch nog gelukt is om een nieuwe leerkracht te vinden voor
de tweede kleutergroep starten wij morgen het nieuwe schooljaar met twee kleutergroepen op
de Nelson Mandela.
Hieronder volgt de verdeling van de leerlingen over de groepen:
Groep 1-2A Juf Sanne:
Ziyad Abdusemed
Younes Azzouzi
Daoud Bourik
Amalio Cummingsborg
Finally Faith Faria
Chakib Jaid
Amine Kazouti
Jayleigh Noorden
Mirela Serban
Choethaani Theveraja
Emily Urso
Janne Valk
Lina Vlek
Souhaila Ben Youssef

Groep 1-2B Juf Sylvia van Damme:
Praise Aigbedo
Ikra Altintas
Anabia Butt
Destiny Faria
Bryan Garcia Ventura
Halima Ismaïli
Soufian Ittouni
Enes Kazanci
Cheverny Leeflang
Shekinah Leeuwin
Jaydelee van Loon
Omar Tairlbahre
Chandan Bikram Abizjek Thapa

Deze verdeling is gebaseerd op leerbehoeftes, groep 1 en 2 leerlingen, jongens/meisjes
verdeling en vriendjes en vriendinnetjes. Heeft u naar aanleiding van deze indeling nog
vragen en/of opmerkingen dan horen wij het graag!
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Gebruik foto- en beeldmateriaal

Tijdens verjaardagen, speciale gelegenheden en feesten worden er regelmatig foto- en videoopnamen gemaakt binnen de school. Alles wat wij op de Nelson Mandela vastleggen is
bedoeld voor ons eigen beeldarchief. Wij gebruiken dit beeldmateriaal voor op onze website,
Facebookpagina en documenten vanuit school, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief,
jaarkalender en schoolgids.
Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar de
administratie van de school: nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl , waarin u aangeeft dat
u geen toestemming geeft. Wij zorgen er dan voor dat er geen foto’s, waar uw kind op staat,
op onze website, Facebookpagina of in schooldocumenten worden gepubliceerd.
Ook maken ouders zelf vaak foto’s tijdens verschillende gelegenheden op school of geven
ouders soms fototoestellen of camera’s mee om leuke momenten vast te leggen. Het kan
voorkomen dat u als fotograferende of filmende ouder aangesproken wordt door leerkrachten,
dat bepaalde kinderen niet gefotografeerd of gefilmd mogen worden.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Wij geven nooit beeldmateriaal vrij aan externen, zonder daarvoor van tevoren toestemming
te vragen aan de betreffende ouders.

Vreedzame school/ Start eerste schoolthema
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zullen in het teken staan van een goede en
stevige start van de vreedzame school op de Mandela.
De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch
burgerschap binnen onze school. Het beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en
waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de
verschillen tussen mensen.
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Met de eerste
lessenserie zullen wij de komende twee weken zeer intensief aan de gang gaan op de
Mandela. Aankomende week gaan wij met de gehele school ook weer van start met het
eerste VierKeerWijzer thema van dit schooljaar: Wonen!!

3

LAING’S NEKSTRAAT 44

1092 GX AMSTERDAM

020 6942768

nelsonmandelaschool@AMOSONDERWIJS.NL

Hulpouders

Ook dit schooljaar zijn wij weer op zoek naar een heleboel ouders die zich binnen de school
als hulpouder willen opgeven! Wij zoeken met spoed ouders die mee willen draaien in het
pleinwachtrooster van de Nelson! Ook nieuwe extra bibliotheekhulpouders zijn van harte
welkom dit schooljaar om het hulpouder-team van de school te komen versterken! Meer
informatie of opgeven kan door een mail te sturen naar de administratie van de school:
nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl . Of loop even binnen bij de administratie!

Koffieochtenden

Met ingang van het schooljaar 2017 – 2018 zal er op de Nelson Mandelaschool één keer per
week een koffieochtend zijn. Deze ochtenden zijn bijna allemaal ingepland op de
dinsdagochtend van 8:30 uur tot 9:30 uur.
Een enkele keer zal de ochtend in verband met andere bijeenkomsten binnen de school op
een maandagochtend zijn. De koffieochtenden staan allemaal aangegeven in de kalender.
Eventuele wijzigingen, lopende het schooljaar, zullen wij communiceren via de Nieuwsbrief,
website of onze Facebookpagina.
Koffieochtenden Nelson Mandelaschool 2017 – 2018:
5, 12, 19, 26 september
3, 10, 17, 31 oktober
7, 11, 21, 28 november
4, 12, 18 december
9, 16, 23, 30 januari
6, 12 februari

6, 13, 20, 27 maart
3, 10, 17, 24 april
15, 22, 28 mei
5, 12, 18, 26 juni
3, 10, 17 juli

Agenda
Zaterdag 10 september: Juf Nouzha jarig!!
Maandag 11 september: Rondleiding/Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde ouders
Woensdag 13 september: Bezoek Japanse onderwijsmensen op de Nelson Mandelaschool
Eerste OR-vergadering
Dinsdag 19 september: Informatieavond Nelson Mandela voor alle ouders!
Donderdag en vrijdag 21-22 september: Joods Nieuwjaar
Maandag 25 september: Meester Ruud jarig!!
Zaterdag 30 september: Jom Kipoer (Joods Grote Verzoendag)
Week 2 oktober: ‘Madiba Nieuws’ nr. 2 komt uit….
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