Nieuwsbrief 14 maart 2018
Speciale Inloopochtend MT
Op dinsdagochtend 27 maart zullen we tijdens de inloopochtend het groeiplan gaan bespreken. Alle ouders die
geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van de school, zijn van harte welkom. We evalueren dan het groeiplan van
de afgelopen periode kijken meteen naar het groeiplan voor de komende periode. Christa en Milou bespreken dit
tussen 8:30-9:00 op de Pandora, Jet zal dit tussen 8:15-8:45 bespreken op de Landtong. We zien jullie dan graag!

Psycho-educatie executieve functies
Na voorjaarsvakantie blikken we alvast vooruit naar het nieuwe thema voor de
levenslessen: Executieve functies. We zullen samen gaan kijken naar de theorie
achter executieve functies. Je krijgt antwoord op de volgende vragen: wat zijn
executieve functies? Welke verschillende soorten executieve functies heb je? Hoe
besteden wij als school gericht aandacht aan het trainen van executieve functies?
Wat kun je thuis doen om je kind te helpen bij zijn ontwikkeling? Naast een stukje
theorie zul je deze keer ook aan de slag gaan met een gerichte opdracht. Hiermee krijg je inzicht in het executief
functioneren van jouw eigen kind. Gekoppeld met de theorie van Spiral Dynamics zullen we laten zien dat ook hier
een ontwikkelingslijn te vinden is en dat je aan de hand van verschillende interventies kinderen kunt helpen bij het
ontwikkelen van hun executieve functies. De eerste volgende psycho-educatie vindt plaats op 20 maart om 8:30 op
Pandora 4 in Amstelveen. We zullen eenmalig de Engelstalige psycho-educatie koppelen aan de Nederlandstalige. De
Engelstalige versie zal dan ook om 9:00u starten op de Pandora. Voor meer informatie bekijk onze website, ons eigen
YouTube kanaal of onze FB-pagina. Hopelijk zien we je de 20e!

Dorpsplein
Wat was het koud in de vakantie, maar dat mocht de pret niet
drukken. Met het Dorpsplein hebben we allerlei leuke en leerzame
dingen gedaan. We zijn op uitstapje naar Artis en het Muiderslot
geweest. Op school zijn we bezig geweest met echte origami
kunstwerken en het bakken van fruitflapjes. Het was een superleuke
vakantie. Het wordt steeds gezelliger op ons Dorpsplein. Dit wil toch
ieder kind.

Wil jij ook gebruik maken van de opvang, dan heb je geluk!
Wij hebben op de korte termijn nog de mogelijkheden:
Maandag 2 plekken
Dinsdag 3 plekken
Woensdag 5 plekken
Donderdag 4 plekken
Vrijdag 1 plek
Voor meer informatie kunt u terecht bij Judith Mager:
j.mager@schoolofunderstanding.nl

Pre School
Op de Preschool hebben we ons thema “Brrr wat is het koud”
bijna afgesloten. De kinderen hebben de afgelopen week nog
met nepsneeuw gespeeld. Daarmee konden we spelen, maar
we hebben ook gezien dat je erin kan schrijven. Afgelopen
week hebben we regelmatig in het bos gespeeld. Daar kom je
niet alleen insecten tegen, maar ook een hoop takken. Er ligt
een omgewaaide boom waar we op kunnen klimmen en lopen.
Zo werken we aan samenwerken en zelfvertrouwen.
Volgende week starten we met ons nieuwe thema: van A naar B. Dit zal veelal gaan over verkeer en vervoer. De vraag
aan u is dan ook of u nog spulletjes voor ons heeft. Zoals: speelgoedauto’s, treinen, vliegtuig, helikopter, bus, garage.
Misschien ook nog iets wat met verkeersborden te maken heeft?
De werkjes van de afgelopen week liggen weer in het bakje van uw kind en kunnen weer meegenomen worden.

Lentedorp
In het Lentedorp zijn we na de vakantieweken weer fris gestart. Zo beginnen we deze week met het IPC-thema ‘Van
A naar B’, waarbij we allerlei facetten van vervoer gaan onderzoeken. Op het Rekenplein komt een vliegtuig, op het
Levensplein is een fietsenwinkel gecreëerd en op het Taalplein kunnen de kinderen alles vinden over voertuigen in
boeken en tijdschriften. Posters en tijdschriften zijn hier nog erg gewenst, dus als jullie nog tijdschriften als Kampioen,
Autovisie of iets dergelijks hebben liggen: in het Lentedorp zouden wij hier erg blij van worden. Te gek dat sommige
ouders en Frankie ons al zo hebben geholpen met aankleding en materialen! Je merkt dat dit ook meteen aanslaat bij
de kinderen en ze hierdoor gestimuleerd worden nieuwe dingen te leren. We zijn al hard bezig om een leuke excursie
en fieldtrip rond dit thema te regelen. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
Ook zijn we na de vakantie begonnen met het Levenshoudingthema Creatief denken. Filosoferen, alles eens
ondersteboven of achterstevoren doen, van verschillende materialen iets heel anders maken en een verhaal als De Stip
leert de kinderen op verschillende manieren naar de wereld kijken waardoor onder andere hun creativiteit gestimuleerd

wordt. Om de kinderen ook te stimuleren in hun zelfstandigheid, vragen we jullie als ouders de kinderen helemaal
zelfstandig de school binnen te laten gaan. Ze kunnen dit echt! Ze gaan hún school binnen waar ze weten hoe alles
werkt. Geef ze ook dat vertrouwen mee!

Zomerdorp
Excursie

gaan van 9:30 uur tot 13:00 uur naar de bibliotheek in

Aanstaande vrijdag gaan we op excursie naar het

het stadshart van Amstelveen. U kunt zich opgeven bij

Spoorwegmuseum. We vertrekken met een touringcar

Marlous: zomerdorp@schoolofunderstanding.nl

vanaf de Pandora om 09.00 uur en zijn om 14.15 uur
weer terug op school. Voor vrijdag gelden de normale

Flexweken

schooltijden. Ook fruit en lunch graag meegeven zoals

De afgelopen twee weken is er hard gewerkt in de

gebruikelijk. Wij hebben er zin in!

ochtenden en daarnaast veel ruimte geweest voor
ontspanning in de middagen. De kinderen hebben

Week van het geld

hutten gebouwd in het bos en zijn bezig geweest met

Het Rekenplein staat deze week in het teken van geld.

allerlei creatieve activiteiten.

Met verschillende instructies, oefeningen en
activiteiten leren de kinderen rekenen met de waarde
van geld. Robin, de vader van Evita komt zelfs een
gastles geven bij ons in het Zomerdorp.
Projecten
Voor het leesproject “Klaar voor de start” zoeken we
ouders die tijdens de inloop willen helpen. De
kinderen zijn druk bezig met het lezen van boeken
buiten schooltijd. Ieder uitgelezen boek wordt
ingeleverd en kort nabesproken. Hierbij kunnen wij uw
hulp goed gebruiken. Met elk kind kunt u het gelezen
boek kort bespreken en dan de welverdiende stempel

Speelgoed

zetten op de leeskaarten.

Tijdens en na de vakantieweken is het ons opgevallen

U kunt zich opgeven bij Esther.

dat steeds meer kinderen speelgoed mee naar school
nemen.

Op 6 april gaan we met de oudste kinderen van het

Dit leidt echter erg af, raakt zoek en/of gaat helaas

Zomerdorp naar de bibliotheek. De kinderen die op

kapot, we vragen u dan ook om speelgoed thuis te

school Nieuwsbegrip krijgen, gaan in de bibliotheek

laten. Wanneer zich een gelegenheid voordoet waarbij

begrijpend lezen in speurtochtvorm! In een speelse en

speelgoed wel meegebracht mag worden, laten wij

actieve ontdekkingstocht door verrassende informatie-

dat u en uw kind(eren) uiteraard ook weten.

boeken ontdekken de leerlingen de meest interessante
feiten. We vragen twee ouders om met ons mee te

Gastles bij Juffies Got Talent
In het Zomerdorp is Erienne gestart met Juffies Got Talent lessen over verhalen schrijven. In de eerste les hebben de
kinderen geleerd wat een goede opbouw is en hoe je een aantrekkelijke titel bedenkt. Daarna mochten ze nadenken
over hun eigen verhaal. Er zijn al veel ideeën bedacht en plannen gemaakt. Binnenkort zullen de kinderen hun eigen
boek hebben!

Herfstdorp
Afgelopen maandag zijn de kinderen van de kinderraad op bedrijfsbezoek
geweest bij Oranjekom Advocaten. Wat was het een fantastische ochtend!
Oranjekom was super enthousiast dat wij, als kinderraad, en alle bijbehorende
partners (inclusief Missing Chapter) op bezoek kwamen om te helpen met de
vraag hoe zij zoveel mogelijk goede impact kunnen maken. Er is ontzettend veel
onderling uitgewisseld en het was mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen
waren. Wat een top bezoek!
De rest van de kinderen gingen onder
begeleiding de (Waterleidings)duinen
in.

Daar

aangekomen

hebben

we

allerlei ervaringen opgedaan en dingen
ontdekt.

We

hebben

hertjes

geobserveerd en geleerd wat voor
soorten er allemaal rondlopen in het
gebied. Ook hadden we een zoekkaart
met

daarop

verschillende

soorten

spinnen, en allerlei andere dieren.
Bovendien hebben we daar heerlijk
gewandeld!
Deze week start er weer een nieuwe ronde workshops, ook deze keer is er weer voor ieder wat wils: koken, dans,
drama, natuur, techniek (stop motion), handwerken en er wordt verder gewerkt met de kikker be cool training.
Mentor en begeleider Monique werkte normaal gesproken drie dagen in het Herfstdorp, maar dit is vanaf deze week
vier dagen geworden. Haar werkdagen zijn nu: maandag t/m donderdag.

Ouder-kind coach op SoU
Mijn naam is Priscilla Boontje en ik stel mij graag nog een keertje even kort aan u voor.
Sinds januari 2018 ben ik als ouder-kind coach elke donderdagochtend aanwezig op de
School of Understanding. Ik ben als jeugdhulpverlener in dienst van de gemeente
Amstelveen en één van mijn taken is als ouder-kind coach op school aan de slag.
Wat doet een ouder-kind coach?
Een ouder-kind coach kan met u in gesprek als u vragen heeft over de opvoeding en
ontwikkeling van uw kind(eren) of de sociale vaardigheden van uw kind. U kunt bij mij
terecht als u zich zorgen maakt of als u zich afvraagt of u zich zorgen moet maken.
Denkt u hierbij aan vragen als:


Uw kind is zonder zichtbare aanleiding snel boos of verdrietig



Uw kind wil niet naar school



Uw kind kan niet stil zitten in de klas en stoort andere kinderen tijdens de les



Uw kind is onzeker en durft niet voor zichzelf op te komen



Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt weinig rekening met andere kinderen



Uw kind wordt gepest of pest andere kinderen



Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken of vriendschappen te behouden



Uw kind luistert niet en/of houdt zich niet aan regels



Er is veel ruzie in het gezin en u zoekt hulp om op een positieve manier met elkaar om te gaan



U en uw partner zijn gescheiden en u maakt zich zorgen of heeft vragen wat dit voor impact heeft op uw kind(eren)

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te bedenken waar u mij over kunt aanspreken. Blijf er niet mee rondlopen, stel
gerust uw vraag. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen we gezamenlijk, bij voorkeur samen met school, een
oplossing te zoeken voor uw probleem. Het kan zijn dat ik u niet verder kan helpen, maar samen met u wel de juiste
persoon kan vinden om u verder te helpen.
Waar en wanneer kunt u mij vinden?
Ik ben elke donderdagochtend vanaf 8:15u aanwezig op de Pandora. U kunt mij in het eerste kamertje links vinden. U
kunt mij zonder afspraak aanspreken of u kunt contact opnemen via de mail p.boontje@amstelveen.nl of telefonisch
op 06 45656806.

Agenda

Soul Support Update
Met succes: De Science Fair zal gesponsord worden door KPMG en KPMG

15 maart: vanaf 19.30 uur

Meijburg (2 aparte business units), wat natuurlijk ontzettend leuk is dat

Ouderborrel bij Abina

ons initiatief door het bedrijfsleven gesteund wordt.
What's new: Reminder ouderborrel deze donderdag 15 maart bij Café

16 maart: Excursie Zomerdorp:

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

Spoorwegmuseum

Wie helpt ons: Spelletjes voor de levenslessen zoals: Toffe peren,
UNO, Hallo Galli, kaarten, Skip Bo, Pictionary, Weerwolven van Wakkerdam,

20 maart: Psycho-educatie @

Smart games, Haba spellen.....eigenlijk alle spullen die je over hebt :-)

Pandora

Herhaling: Invulling English corners door middel van Engelstalige boekjes,
spelletjes, posters en andere materialen om een Engelse hoek in de groep mee

22 maart: 16.00 – 19.00 uur

aan te kleden.

Science Fair

Op zoek naar: Zijn er ouders die contacten hebben bij de lokale media en PR?
We zouden graag de Science Fair en daardoor ook de school in de spotlight

29 maart: Paasviering op school

willen zetten.
Herhaling: We zoeken ouders die het leuk vinden om dit jaar de koningsspelen

30 maart: Goede Vrijdag /

of het zomerfeest mee te helpen organiseren. De koningsspelen vindt plaats op

Studiedag – alle leerlingen zijn

20 april en het zomerfeest op donderdag 12 juli.

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

GESLOTEN

Understanding om de school op organisatorisch vlak te ondersteunen.
Tweewekelijks geven we via de nieuwsbrief en onze Facebookpagina een

6 april: Excursie Zomerdorp

update van de ontwikkelingen.

bibliotheek bezoek

Zoek ons op: https://www.facebook.com/groups/SOULSupportAmstelveen/
12 april: MR vergadering

Inloopochtenden Management Team
De inloopochtenden bij het MT staan weer op een rijtje voor u. Deze keer
hebben we op dinsdag 27 maart een speciale editie: namelijk de presentatie
van het groeiplan. Uiteraard bent u van harte welkom om op deze momenten
bij ons binnen te lopen en vragen te stellen. Zoals gebruikelijk zullen Christa en

17 april: Participatieavond
23 april t/m 4 mei:
Meivakantie. SOU onderwijs
gesloten

Milou aanwezig zijn op de Pandora en Jet op de Landtong. De inloopochtenden
zijn altijd tussen 8:15 en 9:15 uur.
Dinsdag 27 maart: presentatie groeiplan
Dinsdag 10 april
Dinsdag 8 mei
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u tussen 08:30 en 09:00 uur
binnenlopen bij Judith Mager voor vragen over het Dorpsplein (opvang).

School of Understanding
Pandora 4a – 5
1183 KK Amstelveen
www.schoolofunderstanding.nl/
amstelveen
amstelveen@schoolofunderstanding.nl

