Nieuwsbrief 8 februari 2018

Hartelijk dank
Zoals u inmiddels heeft gemerkt, slaat de griepepidemie helaas ook bij ons flink toe en heeft dat geleid tot overmatig
veel wisselende invallers en helaas ook tot het vrijaf moeten geven van leerlingen. Wij beseffen heel goed dat wij u
daarmee met een praktisch probleem opzadelen en willen u bij deze hartelijk bedanken voor uw begrip, medewerking,
lieve woorden, geneeskrachtige thee enzovoort! Eens te meer voelen we de warmte die we krijgen van de ouders van
al onze kinderen en dat doet ons ontzettend goed. Met u hopen we dat we deze griepgolf snel achter de rug hebben.

Nieuwe datum Participatieavond
Door het grote aantal (bijna) griepgevallen was ook de participatieavond van 6 februari jl. geannuleerd. Inmiddels
hebben we een nieuwe datum gepland en wel op dinsdagavond 20 februari van 19.00 – 21.00 uur die gehouden
wordt op Pandora 4a-5. Het onderwerp Spiral Dynamics is niet gewijzigd (en al omschreven in eerdere nieuwsbrieven).

Voorjaarsvakantie
Inmiddels is duidelijk hoeveel leerlingen er in welke week naar school komen en
hebben we onze bezetting kunnen organiseren.
Tijdens de reguliere vakantie (26 februari t/m 2 maart) is er alleen les op de
Pandora. De leerlingen van de Landtong hebben daar dan les van 8.30-14.30 uur.
Tijdens de wisselweek (5 t/m 9 maart) is de Landtong wel geopend en zijn de
gebruikelijke tijden van toepassing.

Liever niet fietsen op de trottoirs
Na de oproep om netjes in de vakken te parkeren, deze week nog één van
verkeerstechnische aard… Natuurlijk juichen we het toe dat ouders en kinderen op de fiets
komen Het is dan alleen niet de bedoeling dat daarbij anderen van de sokjes gefietst
worden. Bij deze dus het verzoek om niet meer op de stoep te fietsen.
Hartelijk dank voor uw aandacht.

Pre School
Voor alle ouders die in 2017 gebruik hebben gemaakt van de Preschool zijn de jaaropgaves gereed. U kunt de
jaaropgave vinden in het ouderportaal bij het kopje documenten, tabblad jaaropgave.
Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om contact met Judith Mager op te nemen.

Lentedorp
Op dinsdagochtend 20 februari krijgen alle kinderen uit
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soms kunnen we schaatsen op bevroren water.

Zomerdorp
In het Zomerdorp zit de bak van leesproject: 'Klaar voor de Start' steeds erg vol! Iedereen spaart al flink voor
stempels op de spaarkaarten. Er zijn al een aantal ouders die helpen om te zorgen dat de kinderen zo snel mogelijk
hun ingeleverde boek kunnen vertellen en een stempel krijgen. We zijn nog op zoek naar extra ouders die hierbij
kunnen helpen tussen 08.15 en 08.30 uur. Heeft u daarvoor tijd? Laat het dan weten aan Esther. De kinderen zijn
razend enthousiast en hebben nu al zin in het boekenbal!
In de gelukspot van het Zomerdorp hebben de kinderen allemaal dingen opgeschreven die ze graag zouden willen
doen om het geluk in het Zomerdorp te verhogen. Afgelopen week trokken we ‘buiten instructies volgen’ uit de
gelukspot. Dat hebben de kinderen met veel plezier gedaan! Hieronder ziet u een aantal foto's daarvan.
Wist u al dat Jarah uit het Zomerdorp in aflevering 10 van de serie de Luizenmoeder op NPO
te zien zal zijn? Wij wachten vol spanning op deze aflevering!

Herfstdorp
Zoals jullie gelezen hebben in de vorige nieuwsbrief zijn we van start gegaan met de Kinderraad (Oranjekom - Missing
Chapter Foundation). Dit betekent dat ongeveer de helft van het Herfstdorp daar druk mee bezig is, maar de andere
helft gaat de komende weken ook zeker niet stilzitten. We hebben het IPC (International Primary Curriculum) thema
gekoppeld aan een overkoepelend thema. We gaan namelijk werken met het thema: ‘Jonge ondernemers – Geld en
handel’. Dit thema kent ook weer specifieke doelstellingen die gebaseerd zijn op de leerdoelen voor één of meer
vakken. Tijdens dit thema zullen we ons richten op aardrijkskunde, geschiedenis, mens & samenleving, techniek en
internationaal. We leren:
- over verschillende soorten producten die je wereldwijd kunt kopen;
- over verschillende soorten geld die in de wereld worden gebruikt;
- over producten die Nederland naar andere landen invoert en uitvoert;
- hoe mensen in het verleden handel dreven;
- hoe geld in de loop van de geschiedenis is veranderd;
- over onze behoeften en wensen;
- hoe we een product voor een groep mensen kunnen ontwerpen en maken;
- hoe we meer te weten kunnen komen over wat mensen willen;
- hoe we zelf een product kunnen maken, testen en beoordelen;
- hoe we ons product op de mark kunnen brengen en er reclame voor kunnen maken.

Vorige week woensdag hebben we een breakdance workshop
gehad tijdens de gymles! We hebben echt gave moves gezien
en aan het einde van de les stond ons zelfs een ware dancebattle te wachten. Super gaaf!

Dorpsplein
Op 29 en 30 januari waren er studiedagen en dus voor het Dorpsplein extra lange
dagen. En extra leuk, want er is meer tijd om iets speciaals te doen. De kinderen zijn
heerlijk met eten bezig geweest. Eerst met kruidnagel sinaasappels versiert en in de
middag lekker zelf pizza’s gemaakt.

Jaaropgaves
Voor alle ouders die in 2017 gebruik hebben gemaakt van het Dorpsplein (opvang) zijn de jaaropgaves gereed. U
kunt de jaaropgave vinden in het ouderportaal bij het kopje documenten, tabblad jaaropgave.
De voorjaarsvakantie en de wisselweek staan weer voor de deur.

Voorjaarsvakantie (26 februari t/m 2 maart)
In de reguliere voorjaarsvakantie is de opvang de hele dag open. Kinderen die in deze week de hele dag gebruik
willen maken van de opvang, moeten zich aanmelden via het ouderportaal van flexkids.
Hoe dit moet, ziet u op de onderstaande foto's.

Voor de kinderen die in de reguliere voorjaarsvakantie gebruik maken van onderwijs is er na schooltijd opvang. Dit
geldt alleen voor de dagen, waarvoor u een contract heeft. Wij communiceren dit met onderwijs. u hoeft hiervoor
niks te doen.

Wisselweek (5 t/m 9 maart)
In de wisselweek is de opvang open vanaf 14.30 uur. Wij communiceren met onderwijs welke kinderen er die week
naar school zijn. Deze kinderen zullen we opvangen op de dagen dat ze een contract hebben.
Neem bij vragen over bovenstaande items gerust contact op met Judith Mager via
j.mager@schoolofunderstanding.nl

Inloopochtenden Management Team
Op onderstaande data vinden van 08:15-09:15 uur inloopochtenden plaats bij de dorpscoördinatoren (Christa, Milou
en Jet) op de locatie van hun dorp; afwisselend is Annemarie op één van de locaties aanwezig.
Heeft u een vraag, aarzelt u dan niet om deze te stellen.
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

Agenda

Soul Support Update
Met succes: Er zijn heel wat Engelse boeken aangeschaft van het geld dat

15 februari: MR vergadering

opgehaald is tijdens de boekenmarkt. Engels gaat langzaam maar zeker een
steeds grotere rol spelen binnen de school. Naast Freaky Friday, komen er

16 februari: 08.15-09.30 uur

wekelijks ouders lezen en zingen in het Lentedorp en hopelijk straks ook bij het

koffie/thee ochtend op

Zomer- en Herfstdorp. Work in progress.

Ouderplein Pandora

What's new: Het SOUL Ouderplein op Pandora staat er en wel voor iedereen...
Op vrijdag 16 februari willen we alle ouders uitnodigen voor een koffie/thee

20 februari: 19.00-21.00 uur

ochtend (8.15 - 9.30 uur) met Bake Sale. Dit houdt in: iedereen neemt iets

Participatieavond voor alle

lekkers mee (zelfgebakken of van de bakker) en er wordt onderling geruild voor

ouders op Pandora

een vrijwillige bijdrage waarvan de opbrengst gaat naar een nieuwe
koffiemachine (voor ouders en leerkrachten).

23 februari: alle leerlingen zijn

En ook is het weer tijd voor een nieuwe ouderborrel. Dit omdat we dit eigenlijk

vrij SoU Onderwijs GESLOTEN

best wel gezellig vinden en om te vieren dat SOUL Support een jaar bestaat.
Iedereen is van harte welkom om samen jaar 2 in te luiden, op donderdag 15

26 februari t/m 2 maart:

maart bij ANNA (kerk) op de Amsterdamseweg. Tijd 19.30 - tot zo lang je het

Reguliere Voorjaarsvakantie

gezellig vindt.
Wie helpt ons: met het creëren van English Corners op alle taalpleinen, denk

5 maart t/m 9 maart:

aan ophangen en neerzetten van posters, boeken, spelletjes, werkjes en veel

Wisselweek Voorjaarsvakantie

meer. Materiaal is welkom. Daarbij zijn we ook op zoek naar ouders die Engels
willen voorlezen.

15 maart: vanaf 19.30 uur

Voor het Zomerdorp is het leesproject 'Klaar voor de start' in volle gang en

Ouderborrel bij ANNA

sommige kinderen hebben het leesvirus echt te pakken. Juf Esther is op zoek
naar een aantal ouders die een ochtend tijdens de inloop van 8.15 - 8.30 of op

22 maart: 16.00 – 19.00 uur

vrijdag 13.30 - 14.30 kinderen kunnen helpen met de boekbespreking en de

Science Fair

spaarkaarten kunnen afstempelen.
Op zoek naar: In aanloop naar de Science Fair zijn we op zoek naar

29 maart: Paasviering op school

doktersjassen, veiligheidsbrillen, reageerbuisjes, potjes, pipetjes en nog meer
hulpmaterialen. Graag om te houden, want ook na de Science Fair willen we

30 maart: Goede Vrijdag /

hier op school mee aan de slag. Inleveren graag in de lerarenkamer met naam

Studiedag – alle leerlingen zijn

erbij zodat we weten van wie het komt. Bedankt alvast!

vrij SoU Onderwijs GESLOTEN

Suggesties of meehelpen? Mail ons op soul.support@schoolofunderstanding.nl
2 april: 2e Paasdag SoU

De SOUL Support groep is een initiatief van ouders van de School of
Understanding om de school op organisatorisch vlak te ondersteunen.
Tweewekelijks geven we via de nieuwsbrief en onze Facebookpagina een
update van de ontwikkelingen.
Zoek ons op: https://www.facebook.com/groups/SOULSupportAmstelveen/
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