
Nieuwsbrief juni 2022 MKC De Schatkaart
Een update van de laatste ontwikkelingen

Groei MKC De Schatkaart
De Schatkaart is een Montessori Kindcentrum voor onderwijs, opvoeding en opvang. We zijn

een kindcentrum in opbouw. In 2022 zijn we gestart met een opvangroep (20 maanden tot 2

jaar) en een onderbouwgroep (4 tot 6 jaar). Vanuit hier groeien we verder.

In januari 2023 starten we met een middenbouwgroep. Ook bieden we tussenschoolse en

naschoolse opvang aan. Zodra het nieuwe gebouw af is, gaan we verhuizen en zetten we de

groei daar verder door.

Ontwikkeling nieuwe locatie
Halverwege 2023 verwachten we het nieuwe gebouw officieel te openen. Tot die tijd zitten

we op een tijdelijke locatie vlakbij, op 5 minuten fietsafstand. Kinderen die starten op de

tijdelijke locatie verhuizen automatisch mee naar de nieuwe locatie.

Onlangs is er een artikel gepubliceerd in

Schooldomein over de realisatie van het

gebouw van De Schatkaart. Leuk om te lezen

hoe we met alle partners samen hebben

gewerkt aan het vertalen van onze ambities.

Belangrijke kenmerken voor ons zijn: samen

buiten zijn, ontdekken, bewegen en ontmoeten.

We willen graag dat het nieuwe gebouw een

tweede huis wordt voor de kinderen midden in

de wijk. We kunnen niet wachten totdat het af

is!

https://www.abcnova.nl/images/Artikel_MKC_De_Schatkaart_Amsterdam_-_abcnova.pdf


Op de nieuwe dronebeelden van Centrumeiland is te zien hoe de zelfbouwwijk ontstaat aan

het IJmeer. Centrumeiland is de grootste zelfbouwlocatie van Amsterdam. Het wordt een

groene, duurzame en autoluwe wijk om te wonen, te werken en te bewegen. Er komen

steeds meer nieuwe bewoners.

Informatieochtenden voor geïnteresseerde ouders
Nieuwsgierig hoe De Schatkaart er nu uitziet? Benieuwd hoe we ons onderwijs- en

opvangconcept vormgeven?

Op de volgende dagen organiseren wij informatieochtenden voor geïnteresseerde ouders:

● Donderdag 23 juni (start om 9:30 uur)

● Donderdag 22 september (start om 9:30 uur)

Tijdens de informatieochtend zal er meer worden uitgelegd over het onderwijs, de opvang en

de aanmeldprocedure. We zullen jullie een rondleiding geven door het gebouw. Uiteraard is

er ook ruimte om al je vragen te stellen. Je kan je aanmelden voor de informatieochtend via

de mail.

Meer weten?
Wil je meer weten over onze visie, de locatie of het inschrijven? Kijk op onze website of mail

ons.

https://player.vimeo.com/video/703260175?h=dff567d557&color=e6e6e6&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=1&keyboard=false
mailto:info@mkcdeschatkaart.nl
http://www.mkcdeschatkaart.nl
mailto:info@mkcdeschatkaart.nl


—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer
Mocht je deze berichten niet meer willen ontvangen, stuur ons dan een mailtje.


