Nieuwsbrief 11 januari 2018

2018
Allereerst wensen we alle kinderen en ouders een gezond, liefdevol en leerzaam jaar, waarin we samen weer veel
geluksmomenten gaan beleven. Of het nu gaat om het onder de knie krijgen van die ingewikkelde staartdelingen,
leren zelfstandig een taak te plannen en af te ronden, of zindelijk worden; we hopen dat het voor iedereen een
succesjaar wordt.

Op tijd op school
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op tijd op school komen om gezamenlijk de dag te starten met een levensles.
Om de kinderen wat ruimte te geven om op hun gemak de dag te starten, hebben wij een inloop. In deze tijd
mogen kinderen hun weekplanning invullen, werk afmaken, een boekje lezen of elkaar gedag zeggen. Op die manier
kunnen we om 8:15 uur op de Landtong en 8:30 uur op de Pandora daadwerkelijk starten met de levensles. Wij
willen u vragen om ervoor te zorgen dat de kinderen op die tijdstippen in de ontwikkelgroep aanwezig zijn. Dat
betekent dat zij hun jas, tas en fruit al hebben opgeruimd. Afhankelijk van hoeveel tijd uw kind daarvoor nodig heeft,
is het dus zaak om op tijd op school te zijn. Vanaf maandag 15 januari zullen wij om 8:15 uur op de Landtong en
8:30 uur op de Pandora dan ook de deuren sluiten. Wij gaan er vanuit dat u op tijd vertrekt zodat de kinderen op
tijd op school zijn. Mocht u toch verlaat zijn, dan noteren wij dat in ons leerlingvolgsysteem. Wanneer u binnen 4
weken drie keer te laat bent gekomen, krijgt u van ons een mail met de vriendelijke herinnering om op tijd te
komen. Bij vijf keer te laat binnen 4 weken, nodigen wij u uit voor een gesprek om te kijken hoe we er samen voor
kunnen zorgen dat uw kind op tijd op school is. Wanneer u vragen of opmerking heeft, kunt u terecht bij de mentor
van uw kind.

Frequentie nieuwsbrief
Vanaf januari 2018 zal onze nieuwsbrief niet meer wekelijks verschijnen maar tweewekelijks. In de week dat er geen
nieuwsbrief wordt verstuurd, mailen we wel een bijgewerkte Agenda.

Psycho-educatie
Dinsdag 9 januari was de derde psycho-educatie, deze keer over het nieuwe thema Geluk. Ontzettend leuk om met
jullie samen te kijken naar dit prachtige onderwerp. We zijn benieuwd naar de Happiness Habits die jullie met de
kinderen gaan ondernemen. Mocht je een mooi verhaal hebben naar aanleiding van de psycho-educatie, hang je
verhaal dan op het prikbord in de hal (of zoek een andere mooie plek). Spread the word!
Hieronder vinden jullie een aantal links en extra informatie over het onderwerp.
Ontdek je eigen Character Strenghts + gave website vol informatie:
https://www.viacharacter.org
Link naar de presentatie
https://prezi.com/view/OGTc4LWC3dX5Y9RNEPPj/
Houd ook ons eigen YouTube kanaal School of Understanding Amstelveen in de gaten voor het volledige filmpje:
https://www.youtube.com/channel/UCFfNfDNPPzwsIQ3BlhLq4Kg/videos

Opnieuw aangeven flex vakanties (wisselweken)
Dit schooljaar hebben we voor het eerst gewerkt met de wisselweken tijdens de herfstvakantie. Er kon onderwijs
gevolgd worden in de reguliere herfstvakantie of in de flexweek.
Tijdens deze twee weken hebben we gemerkt dat het flexvakantie-formulier niet door iedereen op de juiste wijze
was gelezen/ingevuld. Dit betekende dat er in de eerste week veel minder kinderen op school waren voor onderwijs
dan we hadden verwacht. Gelukkig konden we schuiven met dagen en werkzaamheden, zodat de bezetting door
leerkrachten in de flexweek toch sluitend was.
Echter willen wij dit voor de komende vakanties graag voorkomen en daarom vragen we iedereen het nogmaals aan
te geven, deze keer op een online formulier via de link: https://goo.gl/forms/15tjtiN6ivEeUo4d2.
Dus ook wanneer u dit de vorige keer al heeft gedaan.
Het is per vakantie maar één week mogelijk onderwijs te volgen.
Voor vragen omtrent de vakanties kunt u terecht bij Annemarie Mast (a.mast@schoolofunderstanding.nl ).
We verzoeken u het formulier vóór vrijdag 19 januari in te vullen.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking en onze excuses voor de veroorzaakte verwarring!

Personele wijzigingen per 1 februari
Per 1 februari gaat Chris Kranenburg ons verlaten. Wij gaan hem zeker missen maar wensen hem veel succes en
geluk voor de toekomst. Gelukkig hebben wij zijn vertrek al kunnen invullen: de gymlessen worden overgenomen
door Daisy Seghers en in het Lentedorp zal vanaf 31 januari op dinsdag en woensdag Annemie Vermeiren het team
komen versterken. Stephanie zal per die datum op de vrijdagen werken i.p.v. op woensdag.

Pre School
Het nieuwe jaar is van start gegaan. Alle kinderen en natuurlijk ook de juffen zijn weer heerlijk uitgerust.
In de eerste week van januari hebben de juffen de hele groep opgeruimd. Alles schoongemaakt en nieuwe
speelplekjes gecreëerd. Zo hebben wij op onze groep nu ook een levensplein, daar spelen we in het huis, een
rekenplein, waar we bouwen en bezig zijn met getallen, een taalplein waarin we boeken lezen en met elkaar praten
en tot slot ons ontdekplein, daar staat onze coole kidsbox, de ontdektafel, nu gevuld met rijst, maar ook onze
puzzels en spellen bevinden zich daar.
De kinderen moeten nog wel even wennen aan de nieuwe inrichting want waar stond onze klei nou ook alweer….
Langzaamaan zijn we deze week ook gestart met het nieuwe thema: brr wat is het koud. We hebben de boeken
‘Kikker in de kou’ en ‘Met opa in de sneeuw’ gelezen. Daar hebben we al verschillende woorden uit geleerd: de slee,
sneeuwballen, kou en nog veel meer. De kou hebben we natuurlijk de afgelopen week weer even mogen ervaren.
Een paar handschoenen, een sjaal en een muts zijn dus zeer welkom om op te zetten of aan te doen.
Mocht u nog winterkleren hebben voor ons nieuwe thema of snowboots, ski’s, skipak of andere spullen die te maken
hebben met de kou dan zouden we deze graag van u willen lenen. Wij kunnen daar weer leuke ‘lesjes’ mee geven.
Denkt u er wel aan de naam van uw kind eraan te bevestigen?
Naast het nieuwe thema zijn we ook weer gestart met het op bezoek gaan bij het Lentedorp. Het is een begin wat
we nog veel verder met de kinderen willen gaan uitwerken.
Voor vragen wat betreft uren, vakantie en andere zaken kunt u vanaf nu mailen naar
preschool.amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Lentedorp
Deze week zijn we in het Lentedorp op het taalplein
gestart met Schrijfdans. Schrijfdans is een methode om
kinderen verschillende basisschrijfbewegingen te leren,
ondersteund met muziek. Met deze bewegingen
oefenen we de grote motoriek van de kinderen. Die
weer nodig is om goed te kunnen leren schrijven.
De kinderen vonden het een feest om te doen! De
eerste les hebben we gekeken, gedanst, gezongen en
getekend over een zandberg. We hebben daarvoor
gebruik gemaakt van krijt. Komende weken zullen we
ook werken met bijvoorbeeld verf en scheerschuim.
Hiervoor zijn we dan ook nog op zoek naar washandjes
om aan het einde van de lessen samen de tafels weer
schoon te maken.

Zomerdorp
Na de vakantie zijn we blij dat iedereen weer fris en fruitig is gestart in het Zomerdorp!
We sluiten deze week de periode samenwerken af en starten vanaf volgende week met de lessen over geluk. Op het
taalplein werken we hard aan allerlei nieuwe spellingsregels zoals woorden met de korte en de lange ij, of leren we
woorden met de f en de v. Op het rekenplein gaat het automatiseren steeds beter, de kinderen zien het resultaat van
hun harde werken, ze kunnen namelijk steeds meer sommen binnen drie minuten maken. Daarnaast werken wij aan
verhaaltjessommen zodat ze kunnen laten zien dat ze zelfs sommen kunnen halen uit geschreven tekst. De kinderen
die in januari en februari jarig zijn, mogen hun portfoliogesprek inplannen. Neem hiervoor graag contact op met de
mentor van uw kind.

Herfstdorp
De kinderen krijgen daar een programma bestaande
uit: een audiotour, een veiling en het zelfstandig
bekijken van exposities. Deze excursie is gekoppeld
aan het IPC thema: ´Wat eten we vandaag?´ We
vertrekken die dag om 10:00 uur naar het museum en
om 13:30 uur keren we terug naar school. Dit
betekent dat we waarschijnlijk pas tussen 14:15 uur en
14:30 uur weer terug zijn op de Landtong. Wij zullen
op zowel Pandora als Landtong rekening houden met
ouders die kinderen op beide locaties hebben.
De workshops zijn weer begonnen in het Herfstdorp.
Deze ronde kunnen we, met hulp van ouders, weer
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(https://broekerveiling.nl/ ).

HERHALING: Ouder-kind coach
Sinds januari 2015 valt Jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Binnen de gemeente is er een team jeugdhulpverleners werkzaam dat kennis en ervaring heeft met allerlei typen
jeugdproblematiek. In het team werken professionals met een achtergrond in de (ortho)pedagogiek, psychologie,
systeemtherapie, pleegzorg etc. die zich bezighouden met allerlei vragen rondom de ontwikkeling en het opgroeien
en opvoeden van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Jeugdhulpverleners hebben diverse taken. Eén van deze taken zal per
2018 ouder-kind coach in de basisschool zijn.
In 2016/2017 is een proef gedraaid met een jeugdhulpverlener als ouder/kind coach in de basisschool. Hieruit bleek
het zowel basisscholen als ouders en leerlingen goed te bevallen wanneer een jeugdhulpverlener op een basisschool
aanwezig is. Daarom zal er vanaf begin 2018 op iedere basisschool in Aalsmeer en Amstelveen een dagdeel per
week een jeugdhulpverlener aanwezig zijn.
Op onze school is dat Priscilla Boontje. Hieronder stelt zij zich voor.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Priscilla Boontje. Vanaf januari 2018 zal ik wekelijks op donderdagochtend aanwezig zijn op de School
of Understanding (Pandora locatie). Ik heb de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gevolgd en heb
ervaring opgedaan in zowel de verslavings- als de GGZ jeugdzorg.
In mijn werk kijk ik zowel naar de individuele ontwikkeling van kinderen als naar de dynamiek binnen gezinnen. Voor
mij is het belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag die ouders en kinderen hebben en om niet meer, maar
ook niet minder te doen dan nodig is, zodat kinderen binnen hun mogelijkheden zo goed en gezond mogelijk
kunnen opgroeien.
Dit betekent concreet dat u mij rechtstreeks kan benaderen voor informatie en advies als er vragen en/of zorgen zijn
rondom de ontwikkeling en opvoeding van uw zoon en/of dochter. Als de intern begeleider of leerkracht vragen
en/of zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van uw zoon/dochter, zal zij deze zorgen met u bespreken. Indien
gewenst kan ik aansluiten bij een gesprek hierover.
Tevens kan ik korte gesprekjes/ begeleiding bieden aan een leerling (gericht op het gedrag / sociaal emotionele
ontwikkeling), observeren in de klas en meedenken over een passend zorgaanbod buiten de school. Gesprekjes met
leerlingen worden alleen gevoerd als u hier toestemming voor heeft gegeven.
Wanneer u meer wilt weten, hoop ik dat u mij weet te vinden.
Mijn e-mailadres is p.boontje@amstelveen.nl

Soul Support Update
Met succes: We are on Youtube! Samen met een aantal studenten van
InHolland hebben we een promotiefilmpje van de school gemaakt, met als doel

Agenda

toekomstige ouders en leerkrachten een kijkje te geven binnen onze school. We
zijn ontzettend blij met het resultaat en willen hiermee zo veel mogelijk mensen

Iedere donderdagochtend

bereiken en inspireren. Helpen jullie ons mee?

op locatie Pandora is

https://www.youtube.com/watch?v=dGxdYqlt4OU&t=6s

ouder-kind coach Priscilla

What's new: Op initiatief van de ouders hebben we ons ingezet om de Science

Boontje beschikbaar.

Fair terug te laten komen en wel op donderdag 22 maart, 17.00 - 19.00 uur. Wij
zijn momenteel al erg druk met de organisatie. Mochten er ouders zijn die hier

19 januari:

leuke ideeën over hebben, een sponsor weten of iets willen organiseren, dan

Excursie Herfstdorp

horen we dit met veel enthousiasme.

LET OP: kinderen mogelijk

Wie helpt ons: Het gaat ontzettend goed met de verrijkingsmappen en de

later terug op Landtong

kinderen hebben hier enorm veel profijt van, maar er moet nog redelijk wat
gekopieerd en gelamineerd worden. Voor ieder die een uurtje over heeft, is

19 januari:

jullie assistentie daarin zeer welkom.

Uiterste invuldatum online

Op zoek naar: Potentiële sponsoren die door middel van kennis, materialen of

formulier wisselweken

geld, nieuwe projecten op school kunnen helpen vormgeven. Denk aan
projecten zoals culturele ontwikkeling, Engels, programmeren, Nederlands als 2e

22 t/m 26 januari: Cito

taal en nog veel meer. Zou je werkgever het leuk vinden de school te steunen
als onderdeel van hun mvo plan, of ken je iemand binnen je vereniging of

29 en 30 januari:

sociale netwerk die het gaaf zou vinden om mee te bouwen, laat het ons dan

Studiedagen

graag weten. We kunnen alle hulp goed gebruiken.

SoU Onderwijs GESLOTEN

Suggesties of meehelpen? Mail ons op soul.support@schoolofunderstanding.nl
6 februari: 19.00-21.00 uur

De SOUL Support groep is een initiatief van ouders van de School of

Participatieavond voor alle

Understanding om de school op organisatorisch vlak te ondersteunen.

ouders

Tweewekelijks geven we via de nieuwsbrief en onze Facebookpagina een
update van de ontwikkelingen.
Zoek ons op: https://www.facebook.com/groups/SOULSupportAmstelveen/

Op maandag, dinsdag en
donderdag kun je tussen

Inloopochtenden Management Team
Op onderstaande data vinden van 08.15-09.15 bij de dorpscoördinatoren

8:30 en 9:00 binnenlopen bij
Judith Mager voor vragen
over de Opvang

(Christa, Milou en Jet) op de locatie van hun dorp inloopochtenden plaats;
afwisselend is Annemarie op één van de locaties aanwezig. Heeft u een vraag,
aarzelt u dan niet om deze te stellen.
Dinsdag 16 januari

(Annemarie op Landtong)

Dinsdag 13 februari

(Annemarie op Pandora)

Met vriendelijke groeten,
Het team van de School of Understanding
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Pandora 4a – 5
1183 KK Amstelveen
www.schoolofunderstanding.nl/
amstelveen
amstelveen@schoolofunderstanding.nl
amstelveen@schoolofunderstanding.nl

