Nieuwsbrief 9 mei 2018

Spaar mee!
Gun jij de School of Understanding ook nieuwe sport,- en spelmaterialen? Doe dan nu mee en spaar of doneer je Air
Miles heel makkelijk via www.airmiles.nl/school-of-understanding. Heb je nog geen Air Miles account? Deze kan je
simpel online aanvragen.
Hoe werkt ‘Samen sparen voor de buurt’?
Samen sparen voor de buurt is een actie georganiseerd door Albert Heijn waarvoor wij als school zijn geselecteerd!
Samen met anderen sparen we voor nieuw sport- en spelmateriaal. Je kunt Air Miles doneren, en je kunt tot het einde
van de actie alle Air Miles die je nog ontvangt bij de inwisselpartners ten goede laten komen aan dit pakket met sporten spelmaterialen. Zo helpen we samen School of Understanding vooruit!

Schoolkalender
U kunt zich vanaf nu op onze jaarkalender abonneren door u in uw
agendaprogramma te abonneren op het volgende adres:
webcal://www.schoolofunderstanding.nl/amstelveen/kalender/?ical=1&yearfeed=1.
Door een abonnement te nemen wordt uw digitale agenda automatisch
bijgewerkt met de updates en wijzigingen van de jaarkalender van de SoU.
Zo mist u nooit meer een evenement van school.

Preschool
Wat heeft de Preschool allemaal gedaan in de meivakantie…

Een aantal kinderen is
op vakantie gegaan.
Met het vliegtuig of met
de auto… Er zijn vele
mogelijkheden.

Op de Preschool hebben
de kinderen vele
verschillende dingen
kunnen doen. Zo hebben
we boodschappen
gedaan bij de supermarkt.
Van tevoren hebben we
een lijstje gemaakt en
deze producten mochten
ze opzoeken en in de
winkelkar doen.

Ook moest alles op de band
gezet worden, juf mocht
betalen.

Vervolgens zelf ons fruit
snijden en deze op een
lange satéprikker prikken.
En er natuurlijk heerlijk van
smullen.

Kinderboerderij De Elsenhove. Daar hebben we een heerlijke dag gehad.
Met z’n allen in de bolderkar! Alle dieren goed bekeken, spelen in de speeltuin en tot slot heerlijk picknicken.

Lentedorp
Komende week is het niet alleen feest voor het Zomer- en Herfstdorp, in het Lentedorp wordt een echte pyjama party
gehouden! Donderdag begint om 17:30 uur het feestje waar kinderen in hun pyjama naar school mogen komen. Met
knuffel! We eten dan samen en doen spelletjes op de pleinen. Willen jullie allemaal een soepkom, lepel en beker
meenemen? Ouders kunnen tijdens dit Lentedorpfeest elkaar weer wat beter leren kennen tijdens een ouderborrel op
school!

Dinsdagmiddag heeft het Lentedorp ook al een feestje gehad. De kinderen werden getrakteerd op een heerlijke Engelse
high tea. Met hulp van ouders en de kinderen zelf kon iedereen genieten van een aantal gezonde lekkere hapjes en
natuurlijk een kopje thee. De mentoren lazen één van de nieuwe Engelse boeken voor.
Komende week starten we het in Lentedorp ook met het nieuwe IPC-thema ‘Zand en Water’. Om weer een te gekke
leeromgeving te kunnen creëren voor de kinderen zijn we weer op zoek naar spullen voor de aankleding! In het stukje
van Soul Support is te zien welke spullen allemaal gewenst zijn. We hopen op weer net zoveel toffe spullen als de vorige
keer!

Zomerdorp
Zeker nu de zon zo lekker schijnt nemen steeds meer kinderen skeelers en ander buitenspeelgoed mee naar school. Om
de bakken van de kinderen niet overvol te laten worden hebben wij onder de trap naar het Zomerdorp een grote bak
geplaatst waarin alle skeelers enz. bewaard kunnen worden. Het is bij skeelers, skateboards en skates verplicht om
bescherming mee te geven. Knie- en polsbescherming die de kinderen zelf aan kunnen trekken. Oxboards en ander
elektronisch speelgoed mag niet mee naar school. Ook harde frisbees niet, omdat deze nogal kunnen gevaarlijk zijn
wanneer ze iemand raken.
English tea party
De tea party was een groot
succes! We hebben genoten
van de thee en het zelfgemaakte
lekkers. En natuurlijk ook van
alle nieuwe Engelse boeken en
spellen.
Met een Engels voorleesboek en
een spel, waarbij de kinderen
alle
materialen
hebben
voorzien van de Engelse
Fieldtrip naar de Japanse bloesembomen in het benaming, was het een mooie
Amsterdamse bos.
weekafsluiting.
Bedankt voor alle hulp! Het was een zeer geslaagde
ochtend in de prachtige natuur.

Herfstdorp
De komende 3 weken krijgen we in het Herfstdorp een spoedcursus ontwerpen.
Vier ervaren productontwerpers komen drie ochtenden onder het motto: Denk Maak Doe, de kinderen leren hoe een
ontwerpproces te doorlopen. Wat is het probleem, welke oplossingen kunnen we verzinnen, wat is de beste oplossing,
hoe bouwen we dit en voldoet het uiteindelijk aan onze verwachtingen? zijn grofweg de stappen die we zullen
doorlopen. Wij kijken uit naar de drie ochtenden en zijn erg benieuwd welke fantastische ontwerpen de kinderen zullen
maken.

Voor de vakantie, dit lijkt alweer heel lang geleden, stonden er twee te gekke
dingen op programma. Zo hebben de kinderen die met het IPC thema ‘Jonge
ondernemers’ een succesvolle afsluiting gehad in de vorm van een
handelsbeurs. Er werd van alles verkocht. Van eten/drinken tot knutsels,
super leuk! Iedereen heeft zich zo goed ingezet, wat was het een feest. Alle
begeleiders/mentoren hoefden niks te doen, alleen toekijken aangezien de
kinderen alles zelf hadden geregeld. Super!

Verder hadden de kinderen van de Kinderraad een geweldige
dialoogsessie in Utrecht met Oranjekom Advocaten en Missing
Chapter. De kinderen gaven hun adviezen over de volgende vraag:
‘Hoe kan Oranjekom Advocaten samen met partners een positieve
impact maken op de wereld?’ Via een presentatie hebben de
kinderen allerlei tips en adviezen gegeven. Mooie take outs:
‘selecteer je partner op basis van een gezamenlijk doel en neem
mee wat de ambitie in het gaan maken van positieve impact is’, ‘het
maken van positieve impact zit niet alleen bij je klant, maar bij je
hele communicatie’ en ‘advocaten willen winnen en overtuigen, is
dit een goede basis voor het maken van
een positieve impact? Moet je niet meer echt luisteren?’

We gaan bijna op kamp, spannend!! Wij kijken er al heel erg naar uit en zijn druk bezig
met de voorbereidingen. Nu hebben wij lege wc rolletjes en plastic flessen (denk aan:
colafles) nodig om verder te kunnen met alle voorbereidingen. Via deze weg willen we
iedereen uit het Herfstdorp vragen om een lege wc rol en een plastic fles mee te nemen
zodat we daar zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen!

Dorpsplein
In de meivakantie was het echt vakantie op het Dorpsplein.
Wij zijn met de kinderen naar het
Amstelpark geweest, daar hebben zij
heerlijk gespeeld in de speeltuin en
hebben zij een bezoekje gebracht aan
de boerderijdieren.

Ook hebben wij de kinderen
kunst en cultuur laten beleven in
het prachtige Rijksmuseum, waar
zij een tekenworkshop hebben
gedaan. Een foto bij de
Nachtwacht kon niet ontbreken.

Wat was het genieten in Artis!
De kinderen vonden het zo leuk om een
baby olifantje te zien. Wij hebben bij
bijna alle dieren een kijkje genomen.

In Jumpers Amstelveen, hebben de
kinderen heel erg fijn gesprongen op de
trampolines. Beweging vinden wij
belangrijk voor onze kinderen.

Tot slot is er ook een boottrip gemaakt naar Pampus
en konden er piratenspelletjes gedaan worden en nog
veel meer andere activiteiten.
Kortom we hebben er een topvakantie van gemaakt!

Workshops
In de vorige nieuwsbrief hebben de laatste data van de huidige workshops gestaan.
Helaas stond hier een fout in. De laatste les Spaans is namelijk op 14 mei en niet op 21 mei (Pinksteren).
Vanaf 28 mei starten de nieuwe workshops weer! Inschrijven voor een workshop kan alleen per e-mail. De inschrijving
is bindend. Na het ontvangen van de bevestiging dat uw kind(eren) staat ingeschreven zult u een factuur voor de
workshop krijgen.
Er staan weer leuke workshops op de planning. Hieronder een kort overzicht. Voor uitgebreide informatie zie de bijlagen
van de nieuwsbrief. Inschrijven kan t/m 24 mei.
Dag

Workshop

Voor wie?

Maandag

Spaans

Alle kinderen

Maandag

Yoga

Herfstdorp

Dinsdag

Chinees

Vanaf 5 jaar

Woensdag

Judo

Alle kinderen

Woensdag

Mini Professors

Van 3 tot 7 jaar

Woensdag

Yoga

Lente- en Zomerdorp

Donderdag

Schaken

Kinderen die al een beetje kunnen schaken

Donderdag

Circus

Vanaf 5 jaar

Donderdag

Engels

Kinderen die kunnen schrijven

Vrijdag

WildernisKids

Vanaf 5 jaar

Vrijdag

Engels

Voor inderen die nog niet kunnen schrijven

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 22 mei
Dinsdag 5 juni
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. De English tea party was een enorm succes, kinderen kwamen verkleed naar
school, er was een Engelse boekenmarkt en de dag werd afgesloten met een High
Tea voor de kinderen met deftig servies, allerlei lekkernijen en de juf die ging
voorlezen. De kinderen waren zo enthousiast dat ze vroegen of we dit vaker
kunnen doen! Dankjewel aan alle ouders die hebben geholpen met alle
voorbereidingen, het bakken en serveren.
2. We hebben nu een echt Sensory Voelbord op Pandora hangen, gemaakt door
Natasja (Ailish) en Irene (Yarah). Dit is met name voor de Preschool en
Lentedorpkinderen heel fijn en staat ook nog eens super gezellig.
3. Het voelt alweer als een tijd geleden, maar ook de sportdag was weer erg
geslaagd: de hele school in beweging in de buitenlucht. Dankjewel aan alle
begeleiders en organisatoren.
4. Dankjewel aan iedereen die meegeholpen heeft met de distributie van de
nieuwe folder. Mocht je nog een aantal plekken weten waar deze nog neergelegd
kan worden, pak een stapeltje mee bij de receptie. Delen is lief!
What's new:
De school begint steeds meer te volgroeien op alle gebieden, maar de Aula voelt
echt wel een beetje zielloos en past niet bij de uitstraling. Wie heeft er leuke ideeën
om onze Aula aan te kleden en er een gezellige, inspirerende ruimte van te maken?
Denk klein of juist heel groots, om door middel van sponsoring een architect of
meubelzaak de aula te laten inrichten. Alle ideeën en plannen zijn welkom.
Wie helpt ons:
Met het sparen van Airmiles voor nog meer buitenspelmateriaal. Martje, bedankt
voor het aanmelden en de meer dan 20 registratieformulieren die je hebt ingevuld!
Op zoek:
Voor het nieuwe IPC thema water & zand in het Lentedorp: schelpen en klein
zandtafel matriaal, zoals schelpjes, emmertjes en vormpjes.
Hawaii-kleding en kettingen, zonnebril, snorkel, flippers, handdoeken/
strandlaken, zonnebrand (leeg), opblaasfiguren , strandstoeltjes, oude zwembroek
of badpak, koelbox, wereldkaart/wereldbol, washandjes (oude, om te houden),
parasol, tuinsetje, ijses (nep), ijscoupe bakjes, watermolentjes, grote pvc buizen,
trechters, grote boomschijven, transparante plastic bak (smal met deksel die gaten
heeft), lege cd-hoezen.
Graag - voorzien van naamsticker - inleveren in het Lentedorp.

Agenda
10 mei
Hemelvaartsdag
SoU GESLOTEN
11 mei
Studiedag
SoU GESLOTEN
16 t/m 18 mei
Schoolkamp Zomer- en
Herfstdorp
17 mei
Pyama party Lentedorp
21 mei
Tweede Pinksterdag
SoU GESLOTEN
22 mei
Inloopochtend MT
24 mei
Luizencontrole
25 mei
Uitstalling gevonden voorwerpen
schoolkamp
31mei
MR-vergadering

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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