Nieuwsbrief 28 maart 2018
MT
De afwezigheid van Annemarie wordt op dit moment opgevangen door het MT. Lerice Roosenhoff en Ruud van Velthoven
hebben een aantal administratieve zaken opgepakt en de Dorpscoördinatoren Christa, Jet en Milou zijn beschikbaar voor
zaken omtrent de Dorpen. Wij gaan er vanuit dat Annemarie snel aan de beterende hand is en ze weer aan het werk kan.

Psycho-educatie
Yes, we zijn weer online! Wil je meer weten over executieve functies, kijk dan nu de psycho-educatie van afgelopen dinsdag
terug. Aanvullend materiaal, zoals verschillende vragenlijsten om jezelf en je kind te scoren, kun je op het Ouderplein vinden.
Veel kijkplezier!

https://www.youtube.com/watch?v=8voFVapqYLg

Flyer
Vol trots kunnen wij melden dat de laatste hand wordt gelegd aan onze nieuwe flyer. Komende week gaat de flyer naar de
drukkerij en kunnen wij hem gaan verspreiden in Amstelveen en omstreken. Op de participatieavond hebben ouders
aangegeven dat ze het ontzettend leuk zouden vinden om in hun eigen buurt met de kinderen flyers te gaan bezorgen. Wij als
SoU worden daar natuurlijk heel blij van! Wanneer de flyer binnenkomt, krijgt elk kind een pakketje flyers mee om zelf te
verspreiden op plekken die zij leuk vinden. Wanneer u van plan bent om een grote flyer-actie te houden, loop gerust even
binnen op de Pandora en haal daar wat extra flyers op. Ze liggen op het Ouderplein.

Preschool
De kinderen van de preschool hebben weer een paar leuke en leerzame
activiteiten ondernomen met Lisette, Moniek en Sam. De eerste zonnestralen
kwamen door de wolken heen en we zijn gestart met de aanleg van een klein minituintje.
De kinderen hebben aarde in de potjes gedaan en de zaadjes geplant.
We hebben nu al gezien dat het plantje van de radijs al aan het groeien is.
We wachten af wat de andere zaadjes ons gaan laten zien.

Het nieuwe thema, van A naar B, is geopend op het grote
plein. Daar was een groot verkeersplein en samen zijn we
in de “bus” gestapt met “agent” Sam. Zo besproken we wat
je moet doen als we in de bus stappen, wat is een rotonde
en hoe werkt nu eigenlijk een stoplicht?

In het Lentedorp hebben we samen stempels gemaakt.
Juf snijdt een aardappel doormidden en daarna mogen ze
daar zelf een vorm in maken met een echt mes. Wel een
beetje spannend, maar het lukt!

Naast het spelen en leren op de preschool zijn we er ook voor elkaar en met elkaar. Zo helpen we elkaar graag.

Lentedorp
De kinderen uit het Lentedorp gaan donderdag 12 april op excursie naar De Verkeerstuin in Utrecht. Hier krijgen de
kinderen de mogelijkheid om verkeerssituaties daadwerkelijk te ervaren door te rijden in verschillende voertuigen en kennis
te maken met een aantal verkeersregels.
We vertrekken om 08:45 uur met de bus, dus zorg ervoor dat uw kind om 08:30 uur in de klas zit met jas en tas. Om 14:30
uur zijn we weer terug op school. Denkt u aan het meegeven van een rugtas met fruit, water en lunchpakket?
Veel dank aan de ouders die zich zo snel hebben opgegeven om groepjes te begeleiden! Fijn om te merken dat ouders zo
enthousiast willen meehelpen. Dat het maar een mooie, leuke en leerzame dag mag worden!

Zomerdorp
We hebben we de volgende stap gemaakt met onze instructies. Op het taal- en rekenplein krijgen de eerste groepjes al
instructie via de laptop. De experts sturen dan opdrachten via de mail, zodat de kinderen in hun mailbox hun eigen opdrachten
krijgen. Ze gaan super fanatiek aan de slag en kunnen tussendoor zelfs mailen met de experts. Als deze pilot goed loopt, gaan
we kijken hoe we nog meer kinderen hierin kunnen meenemen.
Van onze nieuwe IPC-thema "Lente¨ worden wij ontzettend vrolijk! We houden allemaal heel erg van de natuur en kijken erg
uit naar de komende periode. Vooral omdat we een super gave excursie op het programma hebben staan die slechts een paar
dagen per jaar beschikbaar is. Op woensdag 11 april willen wij met z'n allen naar de bloesembomen in het Amsterdamse bos.
Hiervoor hebben we uw hulp nodig. We zijn op zoek naar zoveel mogelijk ouders om ons te begeleiden op de excursie. We
willen graag met de auto naar het Amsterdamse bos, en dat betekent dat we ouders zoeken die bereid zijn om tussen 8:30 uur
en 12:00 uur tijd vrij te maken om (1) met de auto mee te rijden en (2) de groepjes te
begeleiden. Wanneer u het leuk vindt om mee te gaan, dan willen we u vragen of u een
inzittenden verzekering heeft, zodat alle kinderen ook veilig mee kunnen gaan. Daarnaast
willen we alle ouders vragen of zij de verhoging van hun kind meegeven wanneer dat nog
nodig is. Graag op de onderkant een naam, zodat u de verhoging ook weer kunt terugvinden.
U vindt de intekenlijst in het halletje bij de voordeur. Hopelijk wordt u net zo enthousiast als
wij en kunnen we er samen voor zorgen dat we naar de bloesembomen gaan!
Met veel plezier en enthousiasme hebben we de afgelopen periode van de goede hulp en assistentie van Nick mogen genieten.
Helaas loopt zijn werkperiode op 1 april af en zal hij daarna niet meer in het Zomerdorp werken. U komt hem in de toekomst
vast nog eens op het Dorpsplein (opvang) tegen, aangezien hij op invalbasis beschikbaar blijft voor de SoU.

Herfstdorp
Op het rekenplein zijn we deze week bezig met het aflezen van gegevens die verwerkt zijn in beelddiagrammen, tabellen en
lijn- en staafgrafieken. De hogere doelen zijn gericht op verhoudingen, hoe zit dat ook alweer? En een stapje verder:
verschillende verhoudingen uit verhaalopgaven halen.
Op het taalplein zijn deze week een aantal herhalingslessen te vinden, vooral wat betreft de taallessen. De kinderen kunnen
nog veel extra oefening gebruiken met het vinden van de persoonsvorm, het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en het
lijdend voorwerp. Daarom liggen er genoeg werkbladen klaar om hier mee te oefenen. Ook wordt er weer extra aandacht
gegeven aan de hoofdletters, dit in combinatie met topografie. Welke provincies en hoofdsteden hebben we ook alweer in
Nederland?
De kinderen zijn met IPC al druk bezig met hun eigen bedrijfjes. Vorige
week zijn we begonnen met ons zelfgemaakte ondernemersspel (met dank
aan onze creatieve Hilde). Een soort levend Kolonisten van Katan, maar
dan gericht op het openen van een eigen bedrijf. Super om te spelen en
de kinderen waren dan ook erg enthousiast! Het doel is om alles te
verzamelen (zie overzichtskaart onderneming) en 5.000,00 euro bij elkaar
te verdienen, zodat ze hun eigen bedrijfje 'officieel' kunnen starten
(inclusief een bedrijfscertificaat). Zo gaat het thema pas echt leven!
Leuk ook om te zien hoe de kinderen echt slim inkopen gaan doen en
bewuster worden van hun uitgaven (inkoop- en verkoopprijzen met elkaar
gaan vergelijken). Plus er moet ook van alles geïnvesteerd worden,
bijvoorbeeld in goede doelen (crowdfunding).

Dorpsplein
Afgelopen week stond op het dorpsplein vooral in het teken van het afscheid van
juf Leila. Voor iedereen zeer verdrietig. We hebben juf Leila beloofd ons uiterste
best te doen om het minstens net zo leuk te maken na haar vertrek. We blijven
koken, knutselen en leuke activiteiten ondernemen.
Nu Pasen voor de deur staat hebben we daarom alvast een paastak op papier
gemaakt en pluizige kuikentjes met een vork geschilderd. En iets lekkers kan
natuurlijk ook niet ontbreken, we maken er een gezonde
worteltjestaart bij.

Inloopochtenden Management Team
Op onderstaande data vinden van 08:15 tot 09:15 uur inloopochtenden plaats bij de dorpscoördinatoren (Christa, Jet en Milou)
op de locatie van hun dorp. Heeft u een vraag? Aarzelt u dan niet om deze te stellen.
Dinsdag 10 april
Dinsdag 8 mei
N.B. Er zijn geen inloopochtenden tijdens de meivakantie (23 april t/m 4 mei).
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u tussen 08:30 uur en 09:00 uur binnenlopen bij Judith Mager voor vragen over de
opvang.

Soul Support Update
Met succes:
1. De Science Fair was een ontzettend groot succes, wat hebben de kinderen, maar ook
ouders en leerkrachten genoten. Dankjewel aan het enthousiaste ouder team dat dit
georganiseerd heeft en de sponsoren KPMG, KPMG Meijburg en Albert Heijn Oostelijk
Halfrond voor hun bijdrage.
2. De paastakken die door ouders zijn meegebracht; ze staan er prachtig bij.
3. Martje en Grenville zijn samen met het schoolteam de website onder handen aan
het nemen, zodat alle teksten weer kloppen en de informatie actueel is.
4. En zo zijn er steeds meer ouders die helpen, ook bij het lezen, Engels,
rekenen, kopiëren/ lamineren en andere wonderen verrichten op school. Namens alle
kinderen en leerkrachten DANKJULLIEWEL! Zonder jullie hulp en inzet zou de
school niet staan waar we nu staan en daar mogen we heel trots op zijn.
What's new:
1. Koffieochtend om alle successen te vieren op woensdag 4 april (Pandora), van 08:30
tot 09:15 uur.
2. Met oog op het nieuwe muziekprogramma wat binnenkort gaan aangeboden wordt,
zijn we op zoek naar ouders met een muzikaal talent die het leuk vinden om een keer
in de klas te komen spelen. Gitaar, viool, dwarsfluit, alles vinden de kinderen
bijzonder.
Wie helpt ons:
1. Herhaling spelletjes om de executieve functies te trainen zoals: Toffe peren,
UNO, Hallo Galli, kaarten, Skip Bo, Pictionary, Weerwolven van Wakkerdam, Smart
games, Haba spellen.....eigenlijk alle spullen die je over hebt :-)
2. Kopieerders en lamineerders
3. Poppenhuis spulletjes

Agenda
29 maart
Paasviering op school
30 maart
Goede Vrijdag / Studiedag
SoU Onderwijs GESLOTEN
2 april
2e Paasdag
SoU GESLOTEN
12 april, 15:00 – 17:30 uur
MR-vergadering
13 april
Uitstalling gevonden voorwerpen
17 april, 19:00 – 21:00 uur
Participatieavond
20 april
Koningsspelen (sportdag)
23 april t/m 4 mei
Meivakantie
SoU Onderwijs GESLOTEN

URGENT op zoek naar:
1. Organisatietalenten die de Koningsspelen willen organiseren en 20 ouders die op
de dag zelf spellen willen begeleiden. De Koningsspelen vinden dit jaar plaats op
vrijdag 20 april.
2. Een ouder die de English corners op het Herfstdorp wil inrichten. Meer info op
aanvraag.
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.
Suggesties of meehelpen? Mail ons op soul.support@schoolofunderstanding.nl
School of Understanding
Pandora 4a – 5
1183 KK Amstelveen
www.schoolofunderstanding.nl/
amstelveen
amstelveen@schoolofunderstanding.nl

