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Oudercontact(en) en brief van het schoolbestuur
We schreven het al eerder. Net als u spreken we veel liever fysiek met elkaar dan
op een de digitale manier.
Toch moeten we nog voorzichtiger zijn en beperken we contactmomenten zoveel
mogelijk.
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij we elkaar fysiek treffen. Uiteraard
houden we dan strikt de 1,5 metermaatregelen aan, spreken we elkaar buiten of
in een goed geventileerde ruimte en dient u bij binnenkomst een COVID
triageformulier in te vullen.
Het mag duidelijk zijn dat wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten en/of koorts er geen fysiek gesprek
plaats kan vinden.
Ons schoolbestuur heeft n.a.v. de corona-ontwikkelingen een brief met richtlijnen en/of maatregelen
opgesteld. In een aparte mail sturen we deze informatiebrief toe.

Leerlingenraad
Zoals we in de vorige Nieuwsbrief al schreven maakt de
leerlingenraad een (her) start.
Onder leiding van twee medewerkers van Juniorcampus (Heleen en
Angela) vond afgelopen maandag de eerste bijeenkomst plaats.
Hieronder een verslagje van de eerste bijeenkomst.
Deze week is de leerlingenraad op de Nelson Mandelaschool weer begonnen met vergaderen. Tijdens de
eerste vergadering hebben we gesproken over wat de rol gaat zijn van elke deelnemer, wat ze verwachten
van de raad en hoe je met elkaar omgaat in de raad. Ook hebben we alvast een start gemaakt met het
verzamelen van nieuwe ideeën. De deelnemers hebben ook huiswerk meegekregen. Voor de volgende
vergadering moeten ze iets opschrijven wat ze leuk vinden aan de school. Ze moeten ten minste 1 positief
punt kunnen noemen. De vergaderingen worden begeleid door Angela van Junior Campus. Junior Campus is

een organisatie die op veel scholen door heel Nederland lessen verzorgt op het gebied van Wetenschap &
Techniek, Filosofie en Burgerschap.
Er zijn voor de rest van dit schooljaar nog 5 bijeenkomsten gepland.
In de leerlingenraad zitten dit schooljaar Soline en Ryan uit de UnIQ groep, Lavinia, Souhaila en Jayleigh uit
groep 5, Madison uit groep 6, Jayron, Aylani en Younes uit groep 7, Ravania en Saber uit groep 8.
We hebben een foto gemaakt van hun eerste vergadering maar omdat we nog geen toestemming hebben
kunnen vragen voor plaatsing moet u het nog even zonder stellen.

Informatieavond overstap PO-VO

(van groep 8 naar het voortgezet onderwijs).

In het kader van de Kernprocedure organiseren we elk jaar in november
een informatieavond op school.
Deze avond si bestemd voor de ouders uit groep 8 en gaat over de
overstap PO-VO. Dit jaar zal deze avond online plaats vinden i.v.m. de
maatregelen rondom COVID.
We hebben twee data gepland waarop de informatie via een livestream verbinding gedeeld wordt.
Maandag 9 november om 19.00
Woensdag 18 november om 19.00
De informatie wordt verzorgd door Lidewij Koren van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO).
In een aparte brief ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 8 deze week verdere informatie.
Op de website van OCO kunnen de ouders van de betreffende leerlingen al wat informatie vinden.

De Vreedzame school – Mediatoren.
Afgelopen dinsdag was een bijzondere dag. Toen kregen maar liefst 12
leerlingen een Diploma uitgereikt omdat zij met goed gevolg aan de
training “Leerlingmediator in De Vreedzame School” hadden
deelgenomen.
De training werd verzorgd door Bart van den Elzen van de CED groep en
de school coördinatoren Vreedzame School, juf Diana en juf Wenda.
Wat is mediatie en waarom?
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie
is bemiddeling bij conflicten.
Alle leerlingen leren wat mediatie is. Daarnaast worden enkele leerlingen
opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de
kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten
in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'. Het is
een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen
zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.
Wat doet een Leerlingmediator?
Onze leerlingmediatoren komen uit de groepen5 t/m 8, en hebben gesolliciteerd naar de taak van mediator.
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Er zijn elke dag op school (per buitenspeellocatie) een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de
pauzes zijn zij kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd
hesje of jack. Ook gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.
Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek in de
school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen.
Wie zijn de Leerlingmediatoren?
Abishek, Amine, Aras, Bram, Dy-Cherely, Hind, Melissa, Rania, Rick, Rosaline, Ryan en
Safae zijn dit schooljaar de leerlingmediatoren. In de entreehal van de school komt
(na toestemming) een wissellijst te hangen met hun foto’s zodat iedereen weet wie
de mediatoren op de Nelson Mandelaschool zijn.
Van harte gefeliciteerd kanjers! Veel succes met jullie belangrijke taak in school!
(Net als bij de leerlingenraad hebben we ook nu foto’s gemaakt van de diploma
uitreiking, maar omdat we nog geen toestemming voor publicatie hebben gevraagd
moet u het hier nog even zonder doen)

Schoolfotograaf
Als het goed is heeft u via uw kind(eren) inmiddels een of meerdere inlogkaartjes
ontvangen. Hiermee u uw eigen pakket kunt samenstellen.
Als u voor 8 november bestelt, betaalt u geen verzendkosten en worden de foto’s naar
school verzonden. Daarna worden verzendkosten in rekening gebracht. We verwachten de foto’s in de week
van 16 november aan de kinderen mee te kunnen geven.
Voor vragen e.d. met betrekking tot de foto’s dient u zelf contact op te nemen met de schoolfotograaf.
Dat kan via de site: vragen@rdfoto.nl
of telefonisch: 023-5762064 tussen 11 - 14 uur

Hulp gevraagd

Schminken
Hoe het Sinterklaasfeest er dit schooljaar uit gaat zien is nog niet bekend.
En ……………. vorig jaar heeft u ze moeten missen, de Nelson Mandela Pieten!
Daarom hebben leerlingen van groep 7/8 aangegeven dit jaar de helpende hand te willen bieden. We zijn
daarom hard op zoek naar twee of meer ouders die goed overweg kunnen met de grimeerdoos om de
hulppieten de echte “Mandelalooks” te geven.
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Tegemoetkoming in schoolkosten – “Pak je kans”
Alle kinderen in Amsterdam moeten kunnen meedoen aan activiteiten op of na
school. Hebt u een laag inkomen ov weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u
werkt maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp
krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen.
Normaal kunnen ouders de folder “Pak je kans”
meenemen van school maar omdat u door de
Coronacrisis niet in school mag komen zetten we
hier de link naar de site van de gemeente waar u
alle
informatie
kunt
vinden
over
tegemoetkoming in de kosten bij schoolgaande
kinderen.
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/
of
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind/

Communicatie
Ieder teamlid is te bereiken op haar/zijn werkmail. Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon:
Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

Agenda / In de planning
Maandag 2 november
Start van voortgangs- en/of koersgesprekken (via teams)
Maandag 9 november
19.00 uur digitale infoavond, overstap PO-VO (ouders groep 8)
Woensdag 18 november om 19.00
19.00 uur digitale infoavond, overstap PO-VO (ouders groep 8)
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Omstreeks 19 november. Hierin besteden we aandacht aan de studieweek en 4 X Wijzer/Blink
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