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Nr. 1 Schooljaar 2018 - 2019

Deze keer in De Madiba Nieuwsbrief:
➔ Welkom
➔ Nieuwe teamleden
➔ Kalender/ Website/ Facebook
➔ Startgesprekken
➔ Gebruik foto- en beeldmateriaal
➔ Vreedzame school/ Start 4KW schoolthema
➔ Hulpouders
➔ Koffieochtenden
➔ Ouder Kind Adviseur
➔ Ouderbijdrage
➔ Ouder Workshop-avond
➔ Agenda

Beste Mandela ouders en leerlingen, wij zijn blij dat wij gisteren de meeste leerlingen en hun
ouder(s) weer hebben kunnen begroeten op de allereerste schooldag van het schooljaar
2018 – 2019. We hopen dat iedereen heeft genoten van de prachtige en warme
zomervakantie die we hebben gehad.
Voor u ligt alweer de eerste editie van “Madiba Nieuws” 2018 - 2019.
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 zijn gestart, 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 Maryam Lachkar en Juf Jona van Schie zijn de nieuwe leerkrachten
van groep 5-6! Juf Jona staat daarnaast op de donderdagen ook voor
de UnIQ groep.
Wij wensen hen beide veel geluk en plezier toe
op de Nelson Mandela!
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Kalender/Website/Facebook
Volgende week krijgt u tijdens de startgesprekken, per gezin, één Nelson Mandela
schoolkalender uitgereikt door de leerkracht (van het oudste kind per gezin). In deze kalender
staan o.a. alle vakanties, studie- en feestdagen. Kalenders worden niet meegegeven aan
kinderen. Meer kalenders nodig? Oppas, grootouders, opvang…. De kalender is ook als PDF
bestand op onze website te downloaden: www.nelsonmandelaschool.nl Zodat u hem thuis op
de computer/laptop/ipad of mobiele telefoon kunt opslaan!
Veel andere informatie is ook terug te vinden op onze prachtige website en onze
Facebookpagina, neem ook daar gerust een kijkje en like en volg onze pagina!

Startgesprekken

Met ingang van dit schooljaar starten wij het schooljaar met het voeren van een ‘startgesprek’
met de ouders. Tijdens dit gesprek worden o.a. eventuele afspraken doorgenomen die eind
vorig schooljaar vanuit de overdracht tussen de leerkrachten, ouders opgesteld zijn.
De startgesprekken zullen plaatsvinden op 10, 12 en 13 september. Wij vragen u hierbij om
voor vrijdag 7 september u zelf in te schrijven voor het startgesprek. U kunt dit doen via de
lijsten die u kunt vinden bij het lokaal van uw kind(eren).
Wij hopen dat de gesprekken gaan bijdragen aan een geweldige start van het schooljaar, voor
u en uw kinderen op de Nelson Mandelaschool.
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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: Op Safari!! Heeft u thuis leuke materialen
om de toegangshal de komende week helemaal om te toveren tot een ‘Op Safari’ hal, dan
houden wij ons aanbevolen. U kunt de spullen inleveren bij de administratie van de school.
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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

Ook tijdens het schooljaar 2018 – 2019 zal er op de Nelson Mandelaschool één keer per
week een koffieochtend zijn. Deze ochtenden zullen dit schooljaar afwisselend ingepland
worden op de dinsdag-, en donderdagochtend van 8:30 uur tot 9:30 uur.
. De koffieochtenden staan allemaal aangegeven in de kalender.
Eventuele wijzigingen, lopende het schooljaar, zullen wij communiceren via de Nieuwsbrief,
website of onze Facebookpagina. Wij streven ernaar om dit schooljaar vaker thema’s te
verbinden aan de koffieochtenden.
Koffieochtenden Nelson Mandelaschool 2018 – 2019:
4, 13, 18, 27 september
2, 11, 16 oktober
1, 6, 15, 20, 29 november
4, 13, 18 december
8, 15, 24, 29 januari
7, 12, 28 februari

5, 14, 19, 28 maart
2, 11, 16 april
9, 14, 23, 28 mei
6, 20, 25 juni
4, 9 juli

Ouder- en Kind Adviseur
Het nieuwe jaar is gestart. Ook dit jaar ben ik verbonden aan de Nelson Mandela school.
Mijn naam is Mireille Cornelisse. Ik werk als ouder- en kind adviseur op deze school en in
uw wijk op dinsdag ochtend, donderdag en vrijdag. U kunt bij mij terecht met kleine en grote
vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie
thuis. Maar ik kan ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om
een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al
geholpen met een gesprek. Als er meer nodig is, maken we samen een plan. Ik kan uw kind
helpen met tips, gesprekken of een training.
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Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam Oud Oost. Daarin
werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken. En ook de
jeugdgezondheidszorg wordt vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool
wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van
mijn collega’s.
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houd ik op de dinsdag ochtenden
van 8:45 tot 9:45 inloopspreekuur op school.
Ik ben onafhankelijk van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als u als ouders
het goed vinden, werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat u en uw kind goed
en snel geholpen worden.
Mededeling
Dinsdag 11 september ben ik er even bij binnenkomst voor eventuele dringende vragen, maar
in verband met een afspraak buiten de deur zal mijn inloopspreekuur pas starten om 10:30
uur. Ook zal ik donderdag 13 september extra aanwezig zijn vanaf 14:00 uur.
U kunt mij bereiken via 06 30776627, of m.cornelisse@oktamsterdam.nl
Meer informatie: www.oktamsterdam.nl

Ouderbijdrage

Betaal dit schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas!!
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u vanaf schooljaar 2018 /2019 hiermee uw vrijwillige
ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt binnenkort de Stadspas van uw kind laten scannen bij de administratie van de school,
waarna de gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje,
op de rekening van de school wordt gestort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt
genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Alleen
voor leerlingen die ook op schoolkamp gaan, wordt nog een extra bijdrage gevraagd.
De school zal u op korte termijn informeren over vanaf wanneer u de stadspas van uw
kind(eren) kunt laten scannen bij de administratie.
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Regeling voor schooljaar 2018/2019
Deze regeling is bedoeld om de scholen te ontlasten en om te voorkomen dat er twijfel
ontstaat of leerlingen waarvoor de ouderbijdrage niet is voldaan mee mogen doen met de
uitjes. Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Neemt u dan contact op met de
school of de ouder- kind adviseur of kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans

Workshopavond voor ouders
Noteer vast in uw agenda dat wij op maandag 17 september vanaf 19:00 uur onze jaarlijkse
workshopavond voor ouders organiseren. Wij hopen op korte termijn het programma van
deze avond officieel naar u te kunnen communiceren. Wij zijn op dit moment druk bezig om
weer een aantal hele leuke workshops voor te bereiden.
Zet daarom deze avond alvast in uw agenda, zodat u deze avond niet hoeft te missen!!
Meer informatie volgt!!

Agenda

Week van 10 september: Eerste OR-vergadering
maandag 10 september: Juf Nouzha jarig!!
Joods Nieuwjaar
Startgesprekken dag 1
dinsdag 11 september: Rondleiding/Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde ouders
Joods Nieuwjaar
woensdag 12 september:Startgesprekken dag 2
donderdag 13 september:Koffieochtend
Startgesprekken dag 3
Week van 17 september: Eerste MR-vergadering
Maandag 17 september: Workshopavond voor alle Nelson Mandela ouders (19:00 uur)
Dinsdag 18 september: Prinsjesdag
Koffieochtend
Woensdag 19 september: Jom Kipoer (Joods grote verzoendag)
Dinsdag 25 september: Meester Ruud jarig
Donderdag 27 september: Koffieochtend
Week van 1 oktober: ‘Madiba Nieuws’ nr. 2 komt uit
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