Nieuwsbrief 26 februari 2018
Locaties volgend schooljaar
Wij zijn weer volop bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Momenteel zijn we aan het kijken welke
kinderen in welke dorpen komen, hoe we de school zo kunnen inrichten dat we het grootste leerrendement behalen,
hoe we teamleden nog beter in hun kracht kunnen zetten en welke kinderen op welke locatie terecht komen. Hoewel
we nog geen antwoord kunnen geven op al deze vragen, kunnen we wel alvast meedelen dat alle kinderen op hun
huidige locatie zullen blijven. Dus de kinderen die op de locatie Landtong zitten, zullen volgend jaar ook op de
Landtong blijven. De kinderen die nu op de locatie Pandora zitten, zullen volgend jaar ook op de Pandora blijven. Wij
hebben hiervoor gekozen om de rust binnen de school te bewaren en zo min mogelijk veranderingen door te voeren.
Op die manier kunnen we blijven bouwen aan ons concept en kunnen we de dorpen zo gaan inrichten zoals wij dat
voor ogen hebben. Praktisch gezien betekent dit dat de leerstof in de dorpen aangepast zal worden. Hoewel wij
natuurlijk niet uitgaan van leerstof op jaarniveau, maar werken vanuit doelen, hebben we ervoor gekozen om jullie
toch een referentiekader te geven. Het Zomerdorp zal volgend jaar de leerstof t/m groep 5 aanbieden en het Herfstdorp
t/m groep 8. Uiteraard zullen wij de leerstof zo aanpassen dat het voor elk kind passend is, ongeacht op welke locatie
uw kind zit. Wanneer u vragen heeft hierover, kom gerust naar de inloopochtenden van het MT.

Heerlijk buiten spelen
Wellicht hebben jullie via de kinderen al gehoord dat we heel veel buitenspelmateriaal
hebben aangeschaft. Het heeft even geduurd maar eindelijk hebben we het
sponsorgeld van de sponsorloop van vorig jaar uit kunnen geven. De kinderen zijn zo
ontzettend gelukkig met het nieuwe speelgoed.
In eerste instantie was het de bedoeling dat het opgehaalde geld zou worden
uitgegeven aan een nieuw speelplein met een natuur speeltuin, maar helaas hebben we hier geen goedkeuring van
de gemeente voor gekregen omdat het om openbare ruimte gaat.
We hebben heel bewust de keuze gemaakt voor duurzaam speelgoed, waar ze samen mee kunnen spelen,
makkelijk opgeborgen kan worden en de motoriek ontwikkelt.
Zo hebben we bijvoorbeeld stelten gekocht voor alle
dorpen, 6 nieuwe driewielers, loopklossen, circusspeelgoed,
springtouwen, een balanceerwip, natuurlijk ballen in alle
soorten en maten, tennis- en badmintonrackets,
hockeysticks en nog veel meer. Voor het Herfstdorp ook
nog extra een slackline die tussen 2 bomen gespannen kan
worden en een pijl en boog set met zuignap pijlen, want
uiteraard moet het veilig zijn.
Om het aanbod ook binnen compleet te maken zijn we nog aan het uitkijken naar een goede tafelvoetbal en
airhockey

Participatieavond 20 februari jl.
Afgelopen week ging de participatieavond over Spiral Dynamics. Het was een interessante
avond vol reflectie op jezelf, je kind en de manier waarop je in het leven staat. Een van de
speerpunten van de SoU is dat we deze theorie willen gebruiken om een aantal zaken
binnen ons concept te waarborgen. Zo zijn we aan het kijken hoe we de middelbare
schooladviezen vorm kunnen geven aan de hand van Spiral Dynamics en hoe wij de
manier van werken het beste kunnen communiceren met organisaties met wie we nauw
samenwerken. Daarnaast hebben jullie alvast een kijkje in de "ontwikkel-keuken" van de
school gekregen, waarin we hebben verteld dat we de theorie van Spiral Dynamics willen
gaan gebruiken tijdens de crunchen, portfoliogesprekken en oudergesprekken.
Hoewel het nu sporadisch voorkomt dan ouders te maken krijgen met deze theorie, is dat zeker nog geen
vanzelfsprekend in alle gesprekken. Wij zullen dan ook de komende tijd gaan besteden om de ideeën, die we alvast
met jullie hebben gedeeld, daadwerkelijk een plek te geven binnen onze school. Daarbij staat voorop dat het goed
doordacht, goed toepasbaar en makkelijker overdraagbaar moet zijn. We willen deze ontwikkeling dus stap voor stap
gaan zetten. Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij!
Voor vragen of opmerking, loop gerust even binnen tijdens onze inloopochtenden.
Nog wat teruglezen en/of terugkijken? Zie de bijlagen en/of volg de links:
Prezi van Milou:
https://prezi.com/view/m9p2KphOBsOBNrKvAoYy/
Prezi van Jet:
https://prezi.com/m/ryokoev2xv-5/de-verschillende-ontwikkelingslijnen-van-spiral-dynamic/

Herhaling: Staking woensdag 14 maart – SoU Onderwijs gesloten
Preschool normaal open; workshops gaan ’s middags wel door; opvang vanaf 14.30
geopend voor degenen die op woensdagen een contract hebben).

Los van het feit dat leerkrachten het recht hebben om te staken, staan directie en bestuur achter de keuze om
wederom te staken maar lichten we het deze keer hieronder nog eens extra toe.
Leerkrachten, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het onderwijs maken zich al langere tijd
ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en die van onze kinderen. Al heel lang proberen de leraren,
vakbonden en werkgeversorganisaties hier aandacht voor te krijgen van de Nederlandse politiek en is hiervoor ook al
verschillende keren gestaakt.
1.

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Veel te hoog. Het feit dat 1 op de 4 leerkrachten met burn-out
klachten rondlopen is zorgwekkend. Zeker als je het vergelijkt met andere beroepsgroepen. Hoge
werkdruk betekent lagere weerstand waardoor bijvoorbeeld het huidige griepvirus veel sneller om zich
heen slaat en veel medewerkers tegelijkertijd uitvallen.

2.

Hoge werkdruk gecombineerd met de lage salarissen is voor velen een reden geweest het onderwijs te
verlaten. Soms uit eigen wil en soms noodgedwongen. De afgelopen jaren zijn meer leraren ermee
gestopt of uitgevallen dan dat er nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft ervoor gezorgd we met
een enorm (inval)lerarentekort kampen. De vooruitzichten zijn ook niet positief aangezien er wordt
verwacht dat ‘de trend’ zich zal voortzetten mits er grote veranderingen komen. Zolang de
salarisperspectieven in andere sectoren beter zijn, zullen studiekiezers (jongeren en zij-instromers) niet
snel kiezen voor een opleiding tot leerkracht.

Ook op onze school zijn de effecten pijnlijk duidelijk geworden. We hebben op allerlei manieren geprobeerd om het
(inval)tekort en uitval te compenseren door bijvoorbeeld gymdocenten, interne begeleiders, opvang medewerkers en
management teamleden in te zetten voor onderwijs. Nog los van het feit dat dit geen wenselijke ontwikkeling is,
hebben we de afgelopen weken uiteindelijk toch leerlingen een aantal keren vrijaf moeten geven omdat er
simpelweg geen menskracht meer was.
Het klopt dat er recent een akkoord is gesloten omtrent het eerder beschikbaar stellen van geld voor
werkdrukverlaging en natuurlijk zijn de scholen daar blij mee. Maar om mensen te interesseren om leerkracht te
worden, is ook geld nodig om de salarissen te verhogen. Om deze redenen staken scholen dit jaar in zogenaamde
estafettes en geven ook wij hier op 14 maart weer gehoor aan.
Tot slot, wij beseffen echt heel goed dat we ouders in een lastig parket brengen om ‘weer’ een oplossing te vinden
omdat we gaan staken maar vragen tegelijkertijd om uw steun en begrip want het gaat om de toekomst van hele
generaties kinderen, waaronder ook die van u.

Pre School
Koud, brr, pinguïn, ijsbeer. Dieren die leven in de kou. De
kinderen van de Preschool hebben samen met de kinderen
van het Lentedorp iglo’s gemaakt. Met behulp van
piepschuim blokjes, stokjes en scheerschuim zijn ze aan de
slag gegaan. De eerste ervaring was dat het nogal kleeft en
het niet zomaar van je handen ging. Hoe gaan we nu een
iglo maken? Proberen, proberen en uiteindelijk kwamen er
prachtige iglo’s tot stand.

Lentedorp
Hiernaast een foto van de

- oude ov-chipkaarten

Mad Science activiteit. De

- oude treinkaartjes

kinderen vonden het

- (miniatuur) verkeersborden

superleuk en interessant.

- modelvliegtuigjes en/of autootjes die niet meer
terug hoeven
- kleine vervoermiddelen van bijv. Lego/Playmobil/tin:
autootjes, vliegtuigen, fietsen, boten

IPC
Voor het nieuwe IPC-thema 'Van A naar B' zijn wij nog
op zoek naar de volgende spullen om het thema zo
levendig mogelijk te maken voor de kinderen.
Algemeen:
- boeken, foto's/afbeeldingen van wegen, treinrails,
fietsen, bussen, verkeersborden, e.d.
- boeken over voertuigen
- opblaas vervoersmiddelen, zoals een boot
Levensplein:
Voor de fietsenwinkel
- allerlei losse fietsonderdelen (groot en klein)
- een los wiel, een band, een zadel, een fietstas, een
slot, een complete oude fiets
- gereedschap
- een veiligheidsbril
- een oude telefoon voor in de winkel

Rekenplein:
- een gereedschapskist met diverse meetinstrumenten
zoals een duimstok of meetlint
- plankjes om bijv. een rails te maken
Voor het vliegveld:
- koffers/trolleys
- piloot/steward(ess)kleding, het liefst waar de
kinderen mee mogen spelen
- speelgoedvliegtuig(jes)
- posters/vlaggetjes/folders van
luchtvaartmaatschappijen (om de hoek mee aan te
kleden)
- vliegtickets (om mee te spelen)
Taalplein:
- speelgoedvoertuigen
- tijdschriften en brochures passend bij het thema
- praatplaten/posters over voertuigen
Veel dank alvast!

Zomerdorp
Op vrijdag 16 maart a.s. gaan we met alle kinderen uit het Zomerdorp op
excursie naar het spoorwegmuseum, aansluitend op ons thema vervoer.
De entreekaartjes en de touringcar zijn geregeld. Om deze excursie een
groot succes te maken en te voldoen aan de voorwaarde vanuit het
museum aan één op vijf begeleiding, vragen wij 13 ouders om gezellig
met ons mee te gaan! LET OP: We vertrekken met de bus vanaf de
Pandora om 09:00 uur en rijden vanuit Utrecht weer terug om 13:30 uur.
U kunt zich opgeven bij Marjon, zomerdorp@schoolofunderstanding.nl
Wij hebben er zin in!

Herfstdorp
In het Herfstdorp is het tijdens het buitenspelen nu echt een feestje; we hebben allemaal nieuw speelgoed! Van kleine
tot grote ballen en van pijl en boog tot badminton, er is voor ieder wat wils. Elke pauze staan de kinderen al in de rij
om met het nieuwe speelgoed te spelen, super leuk.
Het IPC thema is ook voor de kinderen die niet in de kinderraad zitten gestart! We hebben allemaal woorden bedacht
rondom het woord: bedrijf. Wat weten we met elkaar eigenlijk al veel over bedrijven het ondernemerschap. We stonden
er zelf van te kijken! Ook zijn we erachter gekomen dat we al heel veel goede verkopers in huis hebben tijdens het
overtuigingsspel. Een waar spektakel om te zien en te horen!
Met rekenen zijn we nu de afgelopen weken bezig geweest met het domein: meten. Dit is een perfect domein om
thuis ook mee aan de gang te gaan, helemaal in de vakantieweek. De kinderen laten helpen met koken/bakken, zelf
routes plannen (lopend, fietsend of met de auto), stappen tellen via een stappen teller (zelf uitrekenen hoe groot een
stap is en hoeveel cm/m of km ze dan op een dag lopen), in huis dingen opmeten (wat is eigenlijk de oppervlakte van
de kamers in huis of de omtrek) enzovoorts. Je kan het zo gek niet bedenken! Veel meetplezier!

Dorpsplein
Voorjaarsvakantie (26 februari t/m 2 maart)
•

In de reguliere voorjaarsvakantie is de opvang de hele dag open voor kinderen die via het ouderportaal van
flexkids zijn aangemeld.

•

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.
Er zijn geen inloopochtenden tijdens de Voorjaarsvakantie/Wisselweek (26 feb t/m 9 maart)
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

Soul Support Update
Met succes: Wow waar zullen we beginnen? De sponsorcommissie is druk
geweest en we hebben te horen gekregen dat de school voor een bedrag van
€5000,- gesteund gaat worden door Nuffic om een Engelstalig programma op
te zetten en voor €3400,- door de stichting Sempeduca om een muziek/cultuur
lesprogramma op te zetten. Let's Rock it!
De koffieochtend vorige week vrijdag was ook een groot succes, ouders
brachten heerlijke zelf gebakken creaties mee en ook is er een bedrag van
€110,- opgehaald voor de nieuwe koffiemachine. Kon je er niet bij zijn maar wel
willen steunen dan kan dit alsnog door een bijdrage in de spaarpot te doen die
in de lerarenkamer staat. Volgende maand organiseren we weer een Coffee
Morning Bake Sale.

Agenda
26 februari t/m 2 maart:
Reguliere Voorjaarsvakantie
5 maart t/m 9 maart:
Wisselweek Voorjaarsvakantie
14 maart: Staking
SoU Onderwijs GESLOTEN
(Preschool normaal open; workshops
gaan ’s middags wel door; opvang vanaf
14.30 geopend voor degenen met een
contract voor de woensdag.)

What's new: De nieuwe ouderborrel Donderdag 15 maart zal verhuizen naar
Cafe Abina, aangezien ANNA die donderdagavond sluit i.v.m. opbouw van een

15 maart: vanaf 19.30 uur

evenement. Begintijd nog steeds 19.30 - tot laat (Abina is tot 3 uur open)

Ouderborrel bij Café Abina

Wie helpt ons: De paashaas komt binnenkort weer op bezoek, dus we zijn op
zoek naar heel veel paastakken (voor 10 bossen); Engelstalige boekje en

16 maart: Excursie Zomerdorp

spelletjes en andere materialen om de English corners mee aan te kleden.

(hulpouders gevraagd)

Op zoek naar: Ouders die het leuk vinden om dit jaar de koningsspelen of het
zomerfeest mee te helpen organiseren. De koningsspelen vindt plaats op 20

22 maart: 16.00 – 19.00 uur

april en het zomerfeest op donderdag 12 juli.

Science Fair

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

29 maart: Paasviering op school

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

30 maart: Goede Vrijdag /

Understanding om de school op organisatorisch vlak te ondersteunen.

Studiedag – alle leerlingen zijn

Tweewekelijks geven we via de nieuwsbrief en onze Facebookpagina een

vrij SoU Onderwijs GESLOTEN

update van de ontwikkelingen.
Zoek ons op: https://www.facebook.com/groups/SOULSupportAmstelveen/

2 april: 2e Paasdag
SoU GESLOTEN
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