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➔ Kinderboekenweek/ afsluiting 4XW thema Safari
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➔ Ouderraadsleden & Bieb-ouder(s) gezocht
➔ Agenda

Ouderbijdrage 2018 - 2019
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 van maandag t/m donderdag tussen 8:30 uur en 11:45 uur, de Stadspas van uw
kind(eren) 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 op
schoolkamp gaan, wordt nog een extra bijdrage gevraagd.
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
Voor de ouders die geen gebruik kunnen maken van bovenstaande stadspas regeling volgt
hieronder de informatie over de reguliere betaling van de ouderbijdrage;
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018 – 2019:
Voor het 1e kind: €47,50
Voor het 2e kind uit hetzelfde gezin: €42,50
Voor het 3e en volgende kind uit hetzelfde gezin: €37,50 per kind
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De ouderbijdrage kan in verschillende termijnen betaald worden via het Mandelaspaarsysteem. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor tot aan de start van de
herfstvakantie contact opnemen met de directeur van de school. Na de herfstvakantie is het
niet meer mogelijk om tot termijnbetaling afspraken te komen. U kunt de ouderbijdrage storten
op het volgende rekeningnummer:
NL86 RABO 0159313732 tnv de Nelson Mandelaschool
U mag de bijdrage ook contant betalen bij de administratie van de school.
Wij hopen dat u de ouderbijdrage voor de herfstvakantie kunt overmaken. Mocht dit niet
lukken geef dit dan even door aan de administratie. De ouderbijdrage moet dit jaar uiterlijk
voor de start van de kerstvakantie (20 december) betaald zijn. Leerlingen waarvan de
ouderbijdrage niet voor de kerstvakantie betaald is, kunnen dit schooljaar niet deelnemen aan
het schoolreisje. In dat geval zorgt de school voor opvang van deze leerlingen op school
tijdens het jaarlijkse schoolreisje (is een gewone schooldag).

Parkeren voor en rondom de school!!!
Beste ouders en verzorgers van de Mandelaschool, sinds de start van het nieuwe schooljaar
hebben wij, helaas, weer verschillende klachten gekregen van buurtbewoners over het
parkeren van auto’s voor en na schooltijd voor en rondom de school. Wij roepen u hierbij
daarom nogmaals op om, als u uw kinderen met de auto naar school brengt, uw auto altijd te
parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Ook parkeren op de stukken voor de
bomen in de Laing’s Nekstraat is niet toegestaan en zorgt voor erg veel overlast en
onveiligheid in de toch al smalle, doodlopende straat voor de school.
De wijkagent is inmiddels ook op de hoogte van de klachten en heeft aangekondigd strenger
te gaan controleren op netjes parkeren voor en na schooltijd.

Ouder Kind Adviseur
Even voorstellen;
Misschien hebben jullie mij al een keer op de dinsdag ochtend bij de ingang van school zien
staan, maar ik zal mij bij deze even officieel voorstellen. Ik ben Josephine Serrarens en ben
pedagoog in opleiding. Ouders willen hun kinderen graag veilig en gelukkig zien opgroeien,
maar soms zijn er omstandigheden waardoor dat niet lukt. Anderen kunnen helpen daar waar
zij hulp nodig hebben, is voor mij dat waar ik het meeste motivatie uithaal. Daarom loop ik dit
jaar stage bij het Ouder- en Kindteam, zodat ik kan leren van professionals en werkervaring
kan doen binnen dit vak. Ik loop dit jaar mee met Mireille Cornelisse, de Ouder- en kind
adviseur van de Nelson Mandela school.
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Sportfonds Jeugd
Is uw kind 4 t/m 17 jaar oud en wil hij/zij graag sporten? Laat uw portemonnee dit niet toe?
Ik kan u voor u een sportfonds aanvragen.
Als uw kind een stadspas heeft, heeft u recht op een jeugdsportfonds. Dit bedrag kan oplopen
tot maximaal 300,- per jaar. Is de contributie lager dan 300,- dan kunt u voor het resterende
bedrag tot maximaal 80,- een tegoedbon aanvragen voor attributen/sportkleding.
De volgende informatie heb ik van u nodig om een aanvraag te doen:
Aanmeldingsformulier jeugdsportfonds
Naam kind :
__________________________________________________________________________
Adres
:
__________________________________________________________________________
Geboortedatum
:
__________________________________________________________________________
Stadspasnummer (voor + achterkant):
__________________________________________________________________________
Sport
:
__________________________________________________________________________
Sportvereniging
:
__________________________________________________________________________
Contributie :
__________________________________________________________________________
Indien u geen stadspas heeft en wel onder het minimuminkomen zit, neem u mee: Uw
financiële papieren van zowel vader als moeder! (Voorbeelden van een bewijs van inkomen
zijn een jaaropgave, uitkering, alimentatie e.d.) En als u interesse heeft in een waardebon
voor attributen, hoor ik graag wat u aan wilt schaffen, welk bedrag u hiervoor nodig heeft en
bij welke winkel.
Met vriendelijke groet,
Mireille Cornelisse
Ouder- en kin adviseur
Ouder- en Kind team Oud Oost
m.cornelisse@oktamsterdam.nl
06 30776627
www.oktamsterdam.nl
Bereikbaarheid: di ochtend, do en vr
Inloopspreekuur elke dinsdag van 8:45 tot 9:45 in het kantoor in de ouderkamer.
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Koffieochtenden

Wij zijn op school heel erg druk met het samenstellen van een thema-overzicht voor de
verschillende koffieochtenden op de Nelson Mandelaschool.
De volgende thema-koffieochtenden zijn inmiddels vastgesteld (van 8:45 uur – 9:30 uur);
20 november: Leren spelen met je kind: Voorschool en kleuter ouders
12 februari: Positief opvoeden: Voorschool en kleuter ouders
21 mei: Gezonde voeding: Voorschool en kleuter ouders
(Geïnteresseerde ouders uit de groepen 3 t/m 8 zijn natuurlijk ook welkom om aan te
schuiven bij de thema-koffieochtenden)
Verder moeten de volgende thema’s nog ingepland worden, deze data volgen z.s.m.:
- Introductie OKT en wat kan de OKA daarin betekenen?
- Voorlichting Voorleesexpress
- Mediawijsheid bovenbouw
- Informatie over ‘gezonde leefstijl’
- Lentekriebels: seksuele ontwikkeling van kinderen en hoe maak je dit bespreekbaar?
- Omgaan met ongehoorzaamheid
Bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande thema-koffieochtenden? Noteer dan
alvast de datum in uw agenda! Wij zorgen ervoor dat de koffie/thee klaar zal staan.
Op deze manier wisselen wij dit schooljaar de koffieochtenden af; de ene keer een lekker
kopje koffie/thee voor alle ouders om even gezellig bij te kletsen. De andere keer een themakoffieochtend voor in het thema geïnteresseerde ouders. Zodra de planning helemaal rond is
zullen wij dit naar u communiceren en een overzicht ophangen op het informatiebord in de
hal.

Ouder Thema Workshop-avond
Helaas is de workshop leidster “Burgerschap” de afgelopen weken nog behoorlijk ziek
geweest, zodat wij nu met haar hebben afgesproken dat wij de thema workshop-avond gaan
inplannen na de herfstvakantie. Zodra wij een gezamenlijke nieuwe datum hebben kunnen
prikken, laten wij u dat weten.
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Kinderboekenweek/ afsluiting 4XW thema Safari

Afgelopen woensdag, 3 oktober, hebben alle leerlingen van de Nelson Mandelaschool de
schoolbibliotheek bezocht in het kader van de start van de Kinderboekenweek 2018.
Biebmoeder Merville heeft de verschillende groepen voorgelezen uit boeken die dit jaar in de
prijzen zijn gevallen. De school heeft weer een enorme stapel nieuwe boeken aangeschaft die
een griffel, penseel of een prijs hebben gewonnen vanuit de Kinderjury. De boeken staan nu
allemaal in de schoolbieb ter inzage. Vanaf komende week kunnen de kinderen de nieuwe
boeken ook lenen.
Afgelopen vrijdag, 12 oktober, hebben wij de Kinderboekenweek en het eerste 4XWijzer
thema van dit schooljaar; “op Safari” afgesloten met verschillende presentaties in de groepen.
Het was heel fijn om te zien dat de opkomst van ouders goed was, zodat u allen van de
kinderen zelf heeft kunnen horen en zien, wat zij het allereerste thema hebben geleerd.
Deze week starten we met het tweede 4XWijzer school brede thema van dit schooljaar:
“Indianen”.

Herfstvakantie/ Studiedag leerkrachten

Vrijdag 19 oktober om 14:30 uur begint de herfstvakantie alweer voor de leerlingen.
Maandag 29 oktober, de eerste dag na de herfstvakantie hebben de leerkrachten een
studiedag (over het gebruik van Snappet op de Nelson Mandelaschool) en zijn de leerlingen
nog vrij.
Wij verwachten de kinderen allemaal weer op dinsdagochtend 30 oktober om 8:30 uur.
Hopelijk zet het prachtige herfstweer nog even door en kunnen we straks allemaal genieten
van een heerlijke herfstvakantie!

Start inrichting van het Mandela-schoolplein
Afgelopen vrijdag is er een start gemaakt met het inrichten van het Mandelaschoolplein.
Prachtige voetbalvelden, hinkelbanen, twisterspel en een heus verkeersplein zijn aangebracht
door de mannen van Hercules speeltoestellen. Binnenkort gaan we verder met de inrichting
van het plein. Dit zal gaan plaatsvinden op een zaterdag (datum nog niet bekend). Op deze
dag gaan wij met een groep ouders, onder deskundige leiding van de heren van Hercules nog
wat speeltoestellen plaatsen op het plein. Als er onder u ouders zijn die op deze zaterdag ook
zouden willen helpen, geef dit dat door aan de ouders van de ouderraad of bij de administratie
van de school. Zodra de officiële datum bekend is (dit heeft met de levertijd van de toestellen
te maken, krijgt u hiervoor nogmaals een uitnodiging! Wij hopen dat de kinderen volop zullen
gaan genieten van ons nieuwe uitdagende schoolplein.
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Ouderraadsleden en Biebouder(s) gezocht
De ouderraad van de Nelson Mandela is na het vertrek van de UnIQ ouder, aan het einde van
vorig schooljaar, vanuit de UnIQ groep weer aangevuld met moeder Esther Schuitema.
Verder is vader Azzouzi, vanwege zijn overstap naar de MR van de school in de ouderraad
vervangen door zijn vrouw. Ook moeder Alexandra Kwiecien, uit groep 1-2, is als nieuwe
ouder tot de OR toegetreden. Een geweldig goede stap naar een nog bredere bezetting van
de ouderraad op de Nelson Mandelaschool (alle groepen binnen de school zijn
vertegenwoordigd).
Maar natuurlijk hopen wij dat er nog meer ouders zijn die het leuk vinden om plaats te nemen
in de OR. Interesse? Neem dan contact op met een van de ouderraadsleden en kom een keer
een vergadering meedraaien!
Naast vader Azzouzi maakt ook vader Heilbron dit jaar weer deel uit van de MR van de
school. Voor de MR zijn wij alleen nog op zoek naar een ouder uit de UnIQ groep om de
oudergeleding voor dit schooljaar weer op peil te hebben. UnIQ ouders die interesse hebben
kunnen contact opnemen met Meester Pieter; pieter.danes@amosonderwijs.nl
We hopen dat ook deze plek snel weer opgevuld zal zijn!
Dan zijn de bibliotheek-ouders ook nog steeds op zoek naar versterking voor de dinsdag-, en
donderdagochtend. Mocht u hier interesse in hebben, neem dan contact op met Biebmoeder
Merville of geef het even door aan de administratie van de school!

Agenda

Week 41 – 44:
Maandag 15 oktober
Woensdag 17 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober
Vrijdag 2 november

6

Start 4XWijzer thema: Indianen
Rondleiding/ informatieochtend voor nieuwe ouders
14:30 uur Start Herfstvakantie
Studiedag leerkrachten; leerlingen vrij
Halloween
Nieuwsbrief 3

