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Beste ouders,
Na een geslaagde Sinterklaas zijn we zo de winter feestvreugde ingerold. In de maand
december maakt men vaak de balans op. Op de radio horen we de beste nummers van
2022 en op de televisie zien we de hoogtepunten van het jaar. Ook wij kijken graag even
terug op het afgelopen jaar. We zijn gestart met 5 kinderen in april, hadden ons eerste
zomerfeest, maakten een mooie herfstwandeling en haalde Sinterklaas binnen op een
piepklein bootje. We hebben ondanks het lerarentekort toch Montessori leerkrachten
gevonden en sluiten morgen af met een mooi winterdiner. Een geslaagde start van een
nieuwe school!

Namens iedereen op het MKC willen we jullie bedanken voor alle hulp het afgelopen jaar en
wensen we alle ouders en kinderen fijne feestdagen en een heerlijke vakantie toe.

Met vriendelijke groet,
Fedor en Valeri

Nieuwe kinderen & nieuwe leerkrachten
In januari en februari starten er 11 nieuwe kinderen op De Schatkaart. Meer kinderen vraagt
ook om meer leerkrachten. Wij zijn erg blij om te kunnen vertellen dat we die ook al
gevonden hebben. Vanaf januari start juf Saïda voor 4 dagen op De Schatkaart. Zij gaat
werken op ma, di, do en vrijdag. Zij werkt dan naast Daan (ma,di) en Stefanie (wo,do en vr)
in ons onderbouw lokaal. Saïda is het aanspreekpunt voor alle nieuwe ouders waarvan de
kinderen na de kerstvakantie starten. Daan & Stefanie blijven het aanspreekpunt voor alle
ouders van de kinderen die er nu al zijn. Net als straks in het nieuwe gebouw werken we nu
ook in één grote geschakelde ruimte met het oppervlakte van twee klaslokalen. Hierdoor
kunnen de kinderen nog beter van en met elkaar leren en is er veel keuze in sociale
contacten. De nieuwe 4 jarigen kunnen leren van de oudere kinderen in groep 1 en 2. In de
duoklas werken de twee leerkrachten met de hele groep. Hierin verdelen zij taken en maken
gebruik van elkaars expertise.

Even voorstellen…
Hallo, ik ben Saïda El Allaoui. Ik ben 40 jaar en na de kerstvakantie kom ik
op De Schatkaart werken als leerkracht in groep 1-2. Ik hou erg van het
Montessorionderwijs omdat je kinderen binnen een helder kader zelfstandig
leert functioneren. Iets waar ze de rest van hun leven mee verder kunnen.
Ik vind het opbouwen van een nieuwe school inspirerend, dat heb ik ook
gedaan bij MKC de Amstel, en ik heb veel zin om mee te bouwen aan de
Schatkaart.



Op dit moment werk ik op basisschool MKC Zeeburgereiland in groep 1-2, daarnaast heb ik
ook ervaring in de middenbouw. In mijn vrije tijd houd ik van reizen en cultuur.  Ik ben
geboren en getogen in Amsterdam en ik houd erg van onze stad. Tot ziens in het nieuwe
jaar!

Groeten,
Saïda El Allaoui

Winterdiner
De voorbereidingen voor het winterdiner zijn in volle gang!
Morgen, 21 december, zijn de kinderen om 13:00 vrij. Thuis kunnen de kinderen zich mooi
aankleden en iets lekkers maken voor het winterdiner. Om 17:00 uur verwachten we alle
kinderen weer op school om in de klas te genieten van lekkere hapjes en de magie van ‘s
avonds bij elkaar zijn. Het winterdiner duurt een uur.
Vrijdag 23 december sluiten we gezellig af met een speelgoedochtend. Alle kinderen mogen
iets van hun eigen speelgoed of een spelletje meenemen naar school. In de middag gaan we
met elkaar de klas netjes maken en een leuke kerstaflevering kijken.

Belangrijke data op een rij:
● Woensdag 21 december alle kinderen om 13:00 uur uit
● Woensdag 21 december winterdiner (17:00 tot 18:00 uur)
● Vrijdag 23 december speelgoedochtend

Met vriendelijke groet,

Team MKC De Schatkaart


