Nieuwsbrief 25 januari 2018

Taakverdeling management team SoU
Om 2018 goed te beginnen, hebben wij nog eens naar onze taken gekeken. Wij merken dat veel vragen terechtkomen
bij mensen die hiervoor niet het aanspreekpunt zijn. Hieronder hebben wij de meeste onderwerpen op een rijtje gezet
zodat u wel meteen bij de juiste persoon terecht komt. Mocht een vraag toch bij iemand anders belanden, dan stuurt
diegene het door aan de juiste persoon. Maak ook vooral gebruik van onze inloopochtenden op dinsdag. Wij zitten
dan met veel plezier klaar om uw vragen te beantwoorden. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de juiste datum, tijd
en locatie.
Dorpsgerelateerde zaken (inhoud, beleid, praktische vragen) : Christa, Milou en Jet
Psycho-educatie of participatieavonden

: Milou

Inschrijving van nieuwe leerlingen

: Christa

(Flex)vakanties/speciale verlofaanvragen

: Annemarie

Dorpsplein (opvang)

: Judith

Studiedagen

: Jet

Communicatie

: Christa

Gezonde school

: Milou

Facturen Ouderbijdragen

: Annemarie

Overkoepelende leerlijn tussen dorpen

: Jet

Voor de zekerheid nogmaals onze e-mailadressen:
Judith: j.mager@schoolofunderstanding.nl
Christa: c.brandsen@schoolofunderstanding.nl
Milou: m.segers@schoolofunderstanding.nl
Jet: j.eiling@schoolofunderstanding.nl
Annemarie: a.mast@schoolofunderstanding.nl

Levenslessen Geluk
We zijn volop bezig met ons nieuwe thema 'Geluk'. De kinderen leren over het verschil tussen Rockstar Happiness,
Flow en Meaning. We zijn begonnen aan onze eerste Happiness Habits, zoals mediteren en Thank-you notes maken.
Daarnaast proberen we ons geluk toe te passen in alle lessen. Zo was er een ‘Juffies Got Talent’ les in het
Zomerdorp waarin je je eigen Rockstar Happiness mocht gaan oefenen, een yogales die ging over het vinden van
rust in jezelf en reflecteren we gedurende de dag regelmatig op ons geluksniveau.
We willen ons geluk graag delen met anderen en één van de belangrijkste manieren om dat doen, is te investeren in
sociale relaties. En dat kan al vanaf 2 jaar! Wij organiseren daarom een Geluksmiddag op woensdag 7 februari. Al
onze leerlingen (van beide locaties) mogen vriendjes/vriendinnetjes/buurtgenootjes/neefjes/nichtjes uitnodigen om
een middag samen leuke dingen te doen bij ons op school. Wij geven dan een korte Geluksles en daarna mogen de
kinderen samen met hun vrienden gaan spelen.
Daarnaast kondigen we graag aan dat we samen met u dit thema willen afsluiten. Op vrijdag 9 februari bent u van
harte welkom om mee te komen naar de levensles. Hierin kunt u zelf ervaren wat we hebben geoefend en kan uw
kind laten zien wat het heeft geleerd over dit thema.
Dus:
Geluksmiddag met vriendjes en vriendinnetjes : 7 februari van 14:00-15:00 uur (Pandora – voor alle leerlingen)
Afsluiting thema Geluk met ouders

: 9 februari tussen 08:15-08:45 (Landtong) en 08:30-09:00 (Pandora)

Participatieavond
Op 6 februari staat de volgende participatieavond gepland op de Pandora. Ditmaal nemen wij jullie mee in de wereld
van Spiral Dynamics, een theorie waarmee wij op school veel werken. Aan de hand van verschillende ontwikkelingslijnen
zullen wij jullie meenemen in de opbouw van deze theorie, vertellen hoe wij dat vertalen naar de onderwijspraktijk en
zal er ruimte zijn om te kijken hoe u thuis een vertaalslag kunt maken.

Parkeren alleen in de vakken
Wederom een oproep om bij het brengen en halen van de kinderen IN de parkeervakken te
parkeren. De parkeervakken zijn helaas niet al te ruim en als de auto’s dan niet netjes worden
neergezet dan wordt het nog lastiger om allemaal tijdig een plekje te vinden. Denkt u er ook
aan om de snelheid op het parkeerterrein te beperken om zo de veiligheid te verhogen?
Hartelijk dank voor uw aandacht.

Science fair
Onze SOUL support ouders Jeroen, Grenville en Ymke zijn al druk bezig met de organisatie en het programma.
De datum staat gepland op 22 maart op Pandora met als thema: Ervaar de wetenschap, van stoom tot sterren.
Voor nu hebben ze een aantal vragen:
•

Welke kinderen zouden het leuk vinden een miniworkshop proefje te begeleiden?

•

Welke ouders hebben ideeën voor een miniworkshop proefje en willen dit ook begeleiden? Denk aan
miniworkshops of proefjes voor Schei- en natuurkunde, Robotica / VR, Taalwetenschap, Biologie,
bouwen van een elektrisch circuit, etc.

•

Kent iemand organisaties die de science fair zouden willen sponsoren?

A.u.b. uw reactie voor 1 februari mailen naar Jeroen Stam stam@processpecialisten.nl

Pre School
De afgelopen weken stonden in het teken van ervaren. We voelen de kou en de
warmte. We hebben geleerd dat de ijsblokjes wel erg koud zijn. Maar stiekem ook
erg leuk om mee te spelen. En een ander even te laten voelen hoe koud onze
handen zijn geworden. Natuurlijk hebben we ook gekeken wat er met het ijs
gebeurt als je het lang in je handen houdt.
Vraag:
Is er een handige vader die voor onze twee houten platen kan maken voor op de
zand- en watertafel?
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Worden ze er ook echt gelukkig van?

Zomerdorp
NATIONALE VOORLEESDAGEN
Kinderboekenschrijver Harald Timmer leest voor
Op donderdag 1 februari bezoekt Harald Timmer onze school. Hij is schrijver en illustrator van o.a. de succesvolle
voorlees-/prentenboeken-reeks over Het wiebelmannetje. Harald komt voorlezen in het Lentedorp en het
Zomerdorp.
Het meest bekend is Harald Timmer van zijn vrolijke serie over Het
wiebelmannetje. Een reeks over Wiebe die ongelukkigerwijs in een
wiebelwolk is terechtgekomen en daarna zelf wiebelt. Door zijn
gewiebel komt Wiebe steeds in de problemen, maar juist door zijn
gewiebel lost hij ook weer allerlei problemen op!
Naast de boeken over het wiebelmannetje (ondertussen zijn er 7
uitgegeven), schrijft en illustreert Harald ook andere boeken, zoals
bijvoorbeeld over Stekel of het hilarische boekje ‘Potlood kraste…’.
Vanzelfsprekend neemt Harald enkele originele tekeningen mee om
aan de kinderen te laten zien en vertelt hij uitgebreid over het vak van
schrijver en illustrator.
Vrijdag 2 februari, tijdens de inlooptijd, is Harald wederom in school aanwezig om de kinderen (en ouders) die dat
leuk vinden de gelegenheid te geven een, natuurlijk ter plekke gesigneerd, boek aan te schaffen. Hij is dan aanwezig
van ca. 08.00 uur tot ca. 09.00 uur.

Herfstdorp
MISSING CHAPTER FOUNDATION
Algemene info:
Missing Chapter is een organisatie van prinses Leontien van Oranje. Zij heeft deze organisatie opgezet omdat ze
gelooft dat kinderen het missende hoofdstuk zijn in de besluitvorming van bedrijven en overheden. Volwassenen
hebben meer kennis en ervaring, maar kinderen hebben creativiteit, verbeeldingskracht en het vermogen die vragen
te stellen die hen op een ander spoor kunnen zetten. Oftewel: de ideale mix. Eén van de programma’s van de
Missing Chapter Foundation is de Kinderraad. Dit is een raad van twintig kinderen die een bedrijf gaan helpen bij
hun besluitvorming. Nu zijn wij als school benaderd of wij zo’n Kinderraad willen opzetten. Dit doen wij natuurlijk
maar al te graag. Zeker nu het volgende IPC thema eraan komt: ‘Ondernemen’.
Wat houdt het in?
We zijn benaderd door het bedrijf Oranjekom Advocaten. Een nieuw bedrijf dat kiest voor duurzaamheid in de meest
brede zin. Dit betekent niet alleen duurzaamheid in energie en materialen, maar ook duurzaamheid bij mensen.
Uitgangspunten die goed bij onze school passen en aansluiten. Wij gaan met hen een verbinding aan voor drie jaar.
Dit houdt in dat we elk jaar twintig kinderen kunnen kiezen voor in de Kinderraad en dat dus alle kinderen in het
Herfstdorp aan bod komen.

Oranjekom advocaten heeft een onderzoeksvraag voor ons geformuleerd en komt hier binnenkort een presentatie
over geven. Vanuit daar gaat de Kinderraad aan de slag met het onderzoek. Uiteindelijk presenteren de kinderen in
mei hun bevindingen en Oranjekom Advocaten gaat hier dan mee aan de slag. Aan het einde van het schooljaar
komen zij weer terug bij ons op school om te vertellen wat ze hebben gedaan met de adviezen van de kinderen en
om de vervolgvraag aan de nieuwe kinderraad te presenteren.
Per periode kiezen wij twintig kinderen. Als uw kind in deze periode plaatsneemt in de Kinderraad, dan krijgt u een
brief met specifieke informatie over wat er de komende tijd gaat gebeuren. Mocht uw kind er deze periode niet
bijzitten dan neemt hij/zij in één van de volgende periodes plaats in de Kinderraad en doet hij/zij nu mee met het
gewone IPC thema.
VOORGEZET ONDERWIJS
We merken dat er in het Herfstdorp vragen zijn rondom het voortgezet onderwijs, want iedereen wil zich hier
natuurlijk zo goed mogelijk op voor kunnen bereiden. Wij begrijpen dit, maar als mentoren gaan wij hier op dit
moment nog geen antwoord op geven. Er is nog tijd voor ontwikkeling en als mentoren willen we in overleg met
elkaar een gedegen verslag en voorlopig advies kunnen geven. Mede daarom hebben wij besloten dat wij het
voorlopige VO advies terug laten komen aan het einde van het schooljaar (voor de kinderen die qua leeftijd in eind
groep 7 zitten, zoals ze dat op reguliere basisscholen hanteren). Tijdens dit portfoliogesprek wordt dan dieper
ingegaan op het voortgezet onderwijs en zal er een gedegen verslag/rapport zijn waar ook een voorlopig advies in
komt te staan. In dit verslag zullen we aan de hand van de verschillende ontwikkellijnen een onderbouwd advies
voor het VO geven.
EXCURSIE HERFSTDORP
De excursie naar het Museum Broekerveiling was een succes en
we willen alle ouders bedanken die mee waren als begeleiding.
De kinderen hebben aandachtig geluisterd naar een audiotour
en genoten van exposities, zowel binnen als buiten. Ook hebben
ze een veiling bijgewoond aangezien de Broeker Veiling de
eerste en laatste groenten doorvaart veiling ter wereld is. Het
was

een

prachtige

leerzame

en

historische

plek!

Dorpsplein
Studiedagen SoU Onderwijs
Maandag 29/1 en dinsdag 30/1 is de school gesloten vanwege studiedagen.
De opvang is dan open van 8.00 tot 18.00 uur, voor de ouders die zich hebben ingeschreven.
Workshops
Vanaf volgende week starten de workshops weer. Voor de workshops Spaans en judo zijn geen plekken meer
beschikbaar. Voor Mini professors, circus, yoga en schaken zijn nog enkele plekken beschikbaar. U kunt uw
kind(eren) nog inschrijven t/m 26 januari.
Sluitingstijd opvang
De opvang sluit iedere dag om 18.00 uur. Het komt regelmatig voor dat ouders ruim na 18.00 uur hun kind pas
komen halen. Wij verzoeken u nogmaals om op tijd te komen. We gaan vanaf 17.45 uur het laatste speelgoed
opruimen en de kinderen alvast hun spullen bij elkaar laten zoeken.
Zo kunnen ze, mocht u een keer (bijna) te laat zijn, op tijd mee naar huis.

Even voorstellen
Kleuters, die boeien me! En kleuters die sneller gaan in hun ontwikkeling, krijgen mijn extra aandacht want ik ben er
van overtuigd dat het onderwijs voor deze kleuters veel beter kan. Mijn zoektocht naar nieuwe onderwijsconcepten,
waarin gepersonaliseerde leertrajecten en het ontwikkelen van een positieve levenshouding een centrale plek krijgen,
leidde mij naar Levanimo en de School of Understanding. In november vorig jaar bracht ik een bezoek aan de school
en daar werd ik gelijk blij van. Toen ik hoorde dat er een vacature was, heb ik niet getwijfeld om te solliciteren.
Nadien heb ik een paar dagen meegelopen en voilà, hier ben ik dan.
Ik ben Annemie Vermeiren. Ik kom uit België en ik woon in Antwerpen. In mijn jongere jaren
heb ik gestudeerd voor kleuterjuf en onderwijskundige. Vorig jaar startte ik de opleiding
Specialist Hoogbegaafdheid aan de Radboud Universiteit. Ook daar kan ik me uitleven in
mijn passie voor hoogbegaafde kleuters, want ik ga afstuderen op het thema “Kleuters met
een ontwikkelingsvoorsprong”.
Het Lentedorp, dat is mijn dorp. Op dinsdagen vind je mij op het taalplein en op woensdagen op het levensplein.
Het taalplein vind ik heel fascinerend. Taalverwerving en woordenschat zijn namelijk zo belangrijk in de toekomstige
schoolcarrière. Evenals een positieve levenshouding, growth mindset en goed ontwikkelde executieve functies,
waaraan we onder andere werken op het levensplein. Ik ben erg opgetogen met de pleinen waaraan ik een bijdrage
mag leveren.
Ik kijk er naar uit om jullie en jullie kinderen te mogen ontmoeten en bij te dragen aan een uitdagende toekomst
voor uw kinderen.

Soul Support Update
Met succes: Yasjka (vader van Carolina en Alessia) heeft in december een

Agenda

presentatie over ESA gegeven bij de Lion's Club in Rotterdam. Ter afsluiting
heeft hij de stoute schoenen aangetrokken en de heren vertelt over ons mooie

22 t/m 26 januari: Cito

onderwijsconcept.. Zij waren zo onder de indruk dat zij een donatie hebben
gedaan aan de school van € 150,-! We zullen hier een mooie bestemming voor

26 januari:

vinden.

Sluitingsdatum inschrijven

What's new: Omdat er bij de deur afscheid genomen wordt van de kinderen,

workshops

komen nog weinig ouders de school binnen. Eigenlijk is dat een beetje jammer
en daarom is het idee ontstaan om een Ouderplein te creëren. Hier

29 en 30 januari:

kunnen ouders elkaar ontmoeten voor koffieochtenden, er komt een berichten-

Studiedagen

muur met lopende hulpvragen, tips, projecten, etc., zodat ouders zich weer

SoU Onderwijs GESLOTEN

meer betrokken kunnen voelen in onze school. Houd de agenda in de gaten!
Wie helpt ons: We zijn op zoek naar ouders met passie voor feestmutsen

1 februari:

maken voor de kinderverjaardagen, 100 getallen lijn ophangen, en hadden we

Deadline mailen reacties

al gemeld kopiëren en lamineren.

Science Fair naar Jeroen

Op zoek naar: Donald Ducks voor de opvang en andere bladen, piepschuim

Stam

voor het winterthema en poppenhuismeubeltjes om de mooie poppenhuisjes in
het Lentedorp mee in te richten.

2 februari:

Suggesties of meehelpen? Mail ons op soul.support@schoolofunderstanding.nl

Signeersessie Harald Timmer
tijdens inlooptijd (Pandora)

De SOUL Support groep is een initiatief van ouders van de School of
Understanding om de school op organisatorisch vlak te ondersteunen.

6 februari: 19.00-21.00 uur

Tweewekelijks geven we via de nieuwsbrief en onze Facebookpagina een

Participatieavond voor alle

update van de ontwikkelingen.

ouders

Zoek ons op: https://www.facebook.com/groups/SOULSupportAmstelveen/
7 februari: 14.00 – 15.00
Geluksmiddag op Pandora

Inloopochtenden Management Team

voor alle leerlingen

Op onderstaande data vinden van 08:15-09:15 uur inloopochtenden plaats bij

9 februari:

de dorpscoördinatoren (Christa, Milou en Jet) op de locatie van hun dorp;

Afsluiting thema Geluk

afwisselend is Annemarie op één van de locaties aanwezig.

Landtong: 08.15-08.45

Heeft u een vraag, aarzelt u dan niet om deze te stellen.

Pandora : 08.30-09.00

Dinsdag 13 februari

(Annemarie op Pandora)

Dinsdag 27 februari

(Annemarie op Landtong)

Dinsdag 13 maart

(Annemarie op Pandora)

Dinsdag 27 maart

(Annemarie op Landtong)

* Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u tussen 08:30 en 09:00 uur
binnenlopen bij Judith Mager voor vragen over de Opvang
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