Nieuwsbrief 11 april 2018

Participatieavond
Volgende week dinsdag 17 april hebben we weer een participatieavond. We zullen om 19:00 uur starten op de locatie
Pandora. Deze keer nodigen we je uit om eens wat tijd aan jezelf te besteden. Aan de hand van verschillende workshops
leer je je eigen kwaliteiten, blinde vlekken en misschien zelfs wel je eigen patronen kennen. We zullen aan de hand van
praktijkvoorbeelden verschillende theorieën koppelen aan jezelf en hoe dit zich uit in jouw opvoedstijl. Er is keuze uit
vier verschillende workshops die we aan de start van de avond zullen toelichten. Daarna volgen twee verschillende
rondes waarin je zelf kunt kiezen welke twee workshops je gaat volgen. Hopelijk zien we je volgende week dinsdag.

Psycho-educatie
Volgende week dinsdag hebben we weer een nieuwe psycho-educatie gepland staan. We zullen kort terugblikken op
de executieve functies en alvast vooruitblikken naar het nieuwe thema: Eigenwaarde & Zelfvertrouwen. In verband met
de inspiratiedag is er geen Engelstalige versie op de Landtong. Je bent van harte uitgenodigd op Pandora om 8:30 uur,
dan kijken we of de ochtend tweetalig kunnen inrichten. Hopelijk zien we je dinsdag op Pandora.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen en de voorbereidingen zijn in volle gang! Wij hebben het speelpakket inmiddels
binnen en de spellen zijn rond. We doen dit jaar niet mee aan het Koningsdagontbijt. We zullen de dag meteen starten
op Pandora* met een gezamenlijke warming-up verzorgd door Esther en daarna gaan de kinderen in kleine, gemengde
groepjes het spellenparcours doen. In de middag is er een apart programma voor Lentedorp, Zomerdorp en Herfstdorp.
Op die manier kunnen we het laatste deel van de dag zo inrichten dat er voldoende uitdaging is voor het Herfstdorp en
tegelijkertijd een moment van rust voor het Lente- en Zomerdorp is. We zijn nog druk op zoek naar ouders die kunnen
helpen om de spellen te begeleiden, dus lijkt het je leuk om die dag mee te helpen, schrijf je dan in bij de intekenlijst
bij de voordeur.
*Let op: alle kinderen verzamelen die dag op Pandora!

Inschrijving broertjes en zusjes
Voor de ouders die hun jongste kinderen ook graag bij ons naar school willen laten gaan:
schrijf je snel in! We zijn druk bezig met onze PR-campagne en krijgen steeds meer
aanmeldingen binnen. Broertjes en zusjes van kinderen die nu al op de SoU zitten hebben
uiteraard voorrang, maar dan is het wel fijn om te weten wie we nog mogen verwelkomen.
Je kunt je inschrijven bij Christa.

AVG
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in en wij zijn op dit
moment druk bezig om de juiste technische en organisatorische maatregelen te nemen, met als doel de
gegevensbeschermingsbeginselen op een doeltreffende manier uit te voeren en de nodige waarborgen in de verwerking
in te bouwen om de voorschriften van deze verordening na te leven en de rechten van de betrokkenen te beschermen.
Dit houdt onder andere in dat wij dienen te waarborgen dat onze systemen en data goed beveiligd zijn, maar ook dat
wij niet meer persoonsgegevens opslaan dan dat wij nodig achten voor de vastlegging van onze werkzaamheden.
Wij houden u op de hoogte.

English tea party
Op dinsdag 8 mei organiseren we op school een echte English tea party!
Met Engelse thee en (gezonde) koekjes wordt in alle ontwikkelgroepen die dag afgesloten met een
theekransje terwijl er inspirerende Engelse boeken worden voorgelezen. Ook mogen kinderen die
dag naar school komen als hun favoriete boekenpersonage of speciaal aangekleed voor de tea
party.
In de ochtend is er voor alle ouders en kinderen de mogelijkheid om (geheel vrijwillig) Engelse boeken te kopen voor
thuis. Van 08:00 tot 09:00 uur staat uitgever Usborne Books op de Pandora met een kleine boekenmarkt. Kinderen van
de Landtong zijn hier uiteraard ook welkom onder begeleiding van hun ouders. Wanneer zij hier naartoe gaan, mogen
ze iets later starten op de Landtong (max. tot 09:15 uur).
Op de SoU zijn we dit jaar hard bezig om het Engelse onderwijs steeds meer vorm te geven!
Zo krijgen de leerkrachten, vanwege de ontvangen subsidie, uitgebreide Engelse training om
Engels in ons onderwijs te integreren. Want Engels is er natuurlijk niet alleen op Freaky Friday!
Ook krijgt de commissie Engels hulp van een aantal enthousiaste ouders om voor meer materialen
te zorgen, zodat het voor de leerkrachten minder voorbereiding kost om lessen uit te zoeken en
aan te passen aan ons onderwijs. We zijn ontzettend blij met deze hulp en zoeken nog een ouder
in het Herfstdorp die hierbij wil ondersteunen! Mocht je hier interesse in hebben, meld je dan
vooral even aan bij SOUL Support!

Preschool
Een fotoverslag van de Preschool…

Bij het lentedorp hebben de
kinderen samen bruggen gebouwd.
Goed nadenken hoe een auto dan
ook echt aan de overkant komt
zonder te vallen.

Tijdens de paasperiode hebben we
gestempeld. Niet met een echte
stempel, maar met een aardappel.
Vreemd, maar eigenlijk heel leuk.

Letters. Hoe zien die er uit, hoe
krijgen we die op papier? En
wat is nu de eerste letter van
onze naam? Of van papa of
mama?

Lentedorp
In het Lentedorp staan de levenslessen deze weken in het teken van Executieve Functies. Een moeilijk woord, dat we
dan ook niet zoveel zullen gebruiken in de lessen. :)
We maken tijdens deze lessen vooral gebruik van spellen om de kinderen te leren hun impulsen te controleren.
Bijvoorbeeld met behulp van de platen ‘stop - denk - doe’. Waar kinderen vroeger vanzelf bepaalde executieve functies
leerden, gebeurt dat in onze snelle maatschappij veel minder. Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat kinderen
die vaardigheden wel aanleren: kunnen zij bijvoorbeeld hun impulsen beheersen (door een blokje te laten liggen dat
voor hen ligt of door eerst goed te kijken voor zij bingo roepen), kunnen zij plannen (wat heb je eigenlijk nodig voordat
je aan een taak begint?), kunnen zij hun emoties reguleren en kunnen zij hun aandacht ergens bij houden (in plaats van
dat zij bijvoorbeeld maar van het ene naar het andere YouTube-filmpje blijven klikken als het even niet meer prikkelend
is). Dit zijn vaardigheden die daadwerkelijk geoefend kunnen worden en die kinderen helpen bij het leren in onze altijd
prikkelende samenleving.
Op donderdag 19 april is het overigens speelgoeddag. Kinderen mogen dan speelgoed (geen geluid of geweld)
meenemen naar school. Zij zijn hier wel zelf verantwoordelijk voor!

Zomerdorp
Het bibliotheekbezoek van afgelopen vrijdag was een groot succes. De kinderen hebben in tweetallen allerlei informatie
opgezocht en vragen beantwoord. Zo weten ze nu dat dinosaurussen stenen aten, dat een Gerbil ook wel een woestijnrat
wordt genoemd en hoe kraters in de maan zijn ontstaan. De prachtige bibliotheek in het stadshart van Amstelveen heeft
een ruim assortiment kinderboeken dus mocht u er nog nooit geweest zijn… Alle kinderen uit Amstelveen hebben recht
op een gratis bibliotheekpas.
Tijdens onze fieldtrip naar de bibliotheek hebben de jongste kinderen uit het Zomerdorp een bezoek gebracht aan het
Lentedorp. Ze hebben er voorgelezen, een rondleiding door het zomerdorp gegeven en lekker samen gespeeld.

Leesproject
Voor het leesproject kunnen wij dagelijks van 08.15 uur tot 08.30 uur nog hulp gebruiken. De kinderen vertellen kort
over de inhoud van het gelezen boek en ontvangen dan de welverdiende stempel op de leeskaart.

Schoolkamp
Een reminder voor wie dit nog niet gedaan heeft. We ontvangen graag uiterlijk aanstaande vrijdag de ingevulde
kampbrief met een kopie van het paspoort en verzekeringsbewijs. U kunt deze inleveren bij de mentor van uw kind(eren).

Herfstdorp
Tijdens de levenslessen zijn we begonnen met de executieve functies, reuze interessant! Deze week stond 'responsinhibitie: nadenken voordat je iets doet' centraal. Via ons digitale leerlingvolgsysteem (GroeiWijs) hebben de kinderen
zichzelf beoordeeld en ingeschaald. Waar staan de kinderen zelf? Kunnen ze netjes op hun beurt wachten? Houden ze
zich aan de (klassen) regels)? Denken ze na voordat ze iets ondernemen? Denken ze na over consequenties en reacties?

Kunnen ze zich verplaatsen in anderen in de omgeving? De kinderen zijn er maar druk mee! Wat ons opviel is hoe goed
sommige kinderen zichzelf al kunnen inschalen op de leerlijn, erg indrukwekkend!
Op het rekenplein zijn we deze week wederom bezig met het vermenigvuldigen en delen van getallen. Het
vermenigvuldigen en delen is geen makkelijke klus, we merken dat veel kinderen er veel moeite mee hebben. Haal alle
tafelspelletjes dus maar weer tevoorschijn thuis, want alle beetjes helpen! Ook online is er altijd super veel te vinden en
de kinderen vinden het daarnaast ook nog eens erg leuk om te doen.
Op het taalplein zijn we deze week onder andere weer begonnen met
extra taaloefeningen rondom de verleden- en tegenwoordige tijd. Ook
het vervoegen van werkwoorden hoort daarbij en 't sexy fokschaap
(wellicht beter bekend als 't kofschip x) kan uiteraard niet ontbreken. Het
is nog ontzettend lastig om werkwoorden juist te schrijven in de verleden
tijd, extra oefening kan dus zeker geen kwaad!
Wat zijn we weer blij met het mooie weer buiten! Op dinsdag lekker
buiten geluncht en extra genoten van het buitenspelen op het grasveld
achter de school. Heerlijk! Kom maar op met het echte lente- en
zomerweer!

Dorpsplein
Op het dorpsplein hebben we afgelopen
week ook genoten van de zon. Het was
nog niet heel warm, maar wat was het fijn
om veel buiten te spelen. Maar ook met
minder weer hebben wij ons vermaakt.
We hebben mooie lenteschilderijtjes
gemaakt en Pictionary gespeeld.

In de gymzaal
hebben wij trefbal
gespeeld en
knakworst-tikkertje.
De kinderen waren
erg fanatiek bezig
en genoten van het
bewegen.

Ondertussen hebben we ook een gezamenlijke opvangmail waar alle praktische zaken naar gestuurd kunnen worden:
Opvang.Amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Workshops
Door diverse oorzaken zijn de einddata van de workshops wat gewijzigd. Daarom nog even alle data op een rijtje:
Spaans
16 april en 21 mei
Judo
18 april en examen op 9 mei
Circus
laatste les is geweest op 11 april
Miniprofessors
18 april, 9 mei en 23 mei
Yoga
18 april en 9 mei
Schaken
12 april en 19 april

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 8 mei
Dinsdag 22 mei
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u tussen 08:30 uur en 09:00 uur ook binnenlopen bij Judith Mager voor vragen
over de opvang.

Soul Support Update
Met succes:
1. Woensdag heeft het zomerdorp het prachtige bloesempark in het Amsterdamse
bos bezocht. In totaal hebben 12 ouders meegeholpen om de kinderen te
halen, brengen en begeleiden. Omdat de groep pas om 9:15 uur vanuit school
vertrok zijn we massaal met deze groep aan het knippen en lamineren gegaan, dus
hebben ook nog eens bergen met werk verzet. Dankjulliewel aan iedereen die
heeft meegeholpen.
2. De koffie/thee ochtend van vorige week, was weer erg gezellig en we zouden
deze graag elke maand willen laten terug keren. De volgende staat gepland
voor dinsdag 8 mei, tijdens de Engelse boekenmarkt. Het zal dan een Engelse
Tea morning worden 8:15 – 9:15 uur. Neem iets lekkers (Engels) mee mocht je dat
leuk vinden, opbrengst komt ten goede van het nieuwe koffiezet apparaat, wat nog
steeds hoog op het verlanglijstje staat.
What's new:
De schoolflyer is klaar en ons doel is om deze aan de hele regio te laten zien. We
willen ouders oproepen een stapeltje mee te nemen en deze te verspreiden en neer
te leggen, denk aan sportclubjes, bibliotheek, huisarts, etc.
De doelgroep is ouders met kinderen tussen de 2 en 6 jaar.
Wie helpt ons:
1. Zoals eerder vermeld, zal op dinsdag 8 mei het officiële startsein voor
'Engels' worden gegeven met een English Tea Party en een Engelse Boekenmarkt
door Usborne Publishing. Welke ouders willen hierbij helpen om op beide locaties
de Tea Party te organiseren in de middag?
2. Ouders/ opa's/ oma's die willen helpen tijdens de Koningspelen op 20 april met
het begeleiden van spellen, zich kenbaar maken. We zitten om ze te springen.

Agenda
12 april, 14:30 uur
Informatiebijeenkomst kamp
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
8 mei
English tea party en boekenmarkt
Tea morning voor ouders
11 mei
Studiedag
SoU Onderwijs, Preschool en
Opvang GESLOTEN

Op zoek: voor het lentedorp naar wc- en keukenrollen, knikkers, lege cd hoesjes,
plastic flessen, glazen potjes, boomschijven, transparante plastic bakken,
magneten, knopen, bier- en flessendoppen, kleine schoenendozen, spiegels, oude
sleutels, schroeven, spijkers, resthout/ latjes, schelpen, zaagsel en zand. Inleveren
kan bij de Preschool.
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
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