Nieuwsbrief 23 mei 2018

week 21

Wijziging datum participatieavond
Wij willen u graag uitnodigen voor de participatieavonden van het Lente-, Zomer- en Herfstdorp. Deze avond zullen
wij samen met u de successen van afgelopen jaar vieren en alvast vooruitblikken op volgend schooljaar. In eerste
instantie stonden de participatieavonden gepland in de eerste week van juni, maar wij willen deze avonden
doorschuiven om u nog meer duidelijkheid te kunnen geven. Wij zijn momenteel volop bezig met de formatie, de
ontwikkelgroepen en mentoren uitkiezen. Daarom hebben wij besloten om de participatieavonden op de volgende data
te houden:
Lentedorp: 3 juli, 19:00 – 20:00 uur
Zomerdorp: 3 juli, 20:00 – 21:00 uur
Herfstdorp: 5 juli, 19:00 – 20:00 uur
Wij zien u graag op de participatieavond om samen met ons verder te bouwen aan deze mooie school! Mocht u in de
tussentijd vragen hebben of dingen willen bespreken, kom dan vooral naar de inloopochtenden van het MT.

Inloopochtend
Op donderdag 31 mei is er een inloopochtend voor ouders. Ouders kunnen dan met hun kind in de klas kijken, naar
wat ze doen en wat ze al hebben gedaan. Hieronder staan de inlooptijden per gebouw:
Landtong: 8:00 - 8:15 uur
Pandora: 8:15 - 8:30 uur

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf zal op dinsdag 3 en woensdag 4 juli komen. Welke dag de fotograaf op welke locatie is wordt later
bekend gemaakt. De broers-en-zussenfoto’s worden in ieder geval op 4 juli op Pandora gemaakt. Ouders met een
kind/kinderen op Landtong kunnen hun kind(eren) dan eerder ophalen om naar Pandora te gaan voor de foto.
Nadere info hierover volgt nog.
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Preschool
De afgelopen week heeft de Preschool samen met het Lentedorp een blotevoetenpad gelopen. Zoals de naam al zegt ga
je op je blote voeten van allerlei dingen voelen. Zo konden ze ervaren hoe zand, modder, zaagsel, stro, water en takjes
voelden. Een beetje vreemd en even wennen, maar daarna was het heerlijk.

Wanneer je klaar was mocht je in de zandbak met de
‘vijver’ spelen. Er waren een aantal bootjes. Drijven of
zinken die? En wat kan je doen om ze te laten zinken? Tot
slot maakten we er allemaal natuurlijk een grote
modderpoel van.

Niet vergeten:
Wanneer er warm weer voorspeld wordt, zou u dan uw kind alvast thuis willen insmeren met zonnebrandcrème?
Bij afmeldingen of vragen kunt u altijd een mail sturen naar: preschool.amstelveen@schoolofunderstanding.nl.

Lentedorp
Voor de kinderen uit het Lentedorp was het afgelopen week ook een beetje feest. Terwijl de rest van de school op kamp
was, hebben wij op school zelf de slingers opgehangen. De pyjama party op donderdagavond was een groot succes.
Gezellig eten met elkaar, een stoelendans, een modeshow en als afsluiter een ijsje en een filmpje: en dat alles in pyjama
en met onze favoriete knuffel!
Ook hebben we tijdens de groepslessen bijzondere activiteiten gedaan. Zo
deed Annemie proefjes met de kinderen rond drijven en zinken, liet
Stephanie ze sporten op muziek (alle spieren eens helemaal aanspannen, om
ze vervolgens ook weer te kunnen ontspannen) en werden de kinderen bij
Margot uitgedaagd om in teams gekke spellen met elkaar te doen. Ze moesten
met een slinger op hun hoofd een pion om proberen te gooien en met een
spons water van de ene emmer in de andere over weten te brengen.
Tussendoor hebben we daarnaast wel twee keer verstoppertje in de school
gedaan! Alle kinderen mochten door de hele school een verstopplek zoeken,
zodat Margot, Stephanie en Niek ze niet konden vinden…
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Willen jullie trouwens nog denken aan spullen voor ons Zand en Water thema? We hebben dit keer helaas
nog (bijna) niets binnengekregen…
Kunnen jullie ons alsjeblieft helpen aan het volgende: schelpen en klein zandtafel materiaal, zoals schelpjes,
emmertjes en vormpjes. Hawaii-kleding en kettingen, zonnebril, snorkel, flippers,
badhanddoeken/strandlaken, zonnebrand (leeg), opblaasfiguren, strandstoeltjes, oude
zwembroeken of badpak, koelbox, en washandjes (oude, om te houden),
parasol, tuinsetje, ijsjes (nep), ijscoupe bakjes, watermolentjes, grote pvc
buizen, trechters, grote boomschijven, transparante plastic
bak (smal met deksel die gaten
heeft) en lege cd-hoezen?

Zomerdorp
Kamp 2018
Wat een feest!! We hebben ontzettend genoten, mooi weer gehad
en super veel leuke dingen gedaan. De kinderen zijn ware helden,
wat hebben zij het ‘goed’ gedaan! Ze hebben als hele groep met
elkaar gedeeld, gespeeld en genoten. Het is een feest om te zien en
ervaren hoe leuk zij het vinden. De bonte middag is een
verzameling geweest van muziek, dans, zang en zelfs rap. En dan
ook nog een groep die verschillende proefjes hebben laten zien.
Wij hopen dat iedereen met mooie verhalen is thuisgekomen!

Gevonden voorwerpen kamp
Vrijdag 25 mei zullen wij alle kleding en andere spullen die op kamp gevonden zijn uitstallen bij Pandora.
Gymspullen
Voor gym zijn gymspullen verplicht. Wanneer een kind geen gymspullen mee heeft zal hij of zij tijdens de gymles in de
klas werken.
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Boekenbal
Donderdag 5 juli staat het boekenbal gepland. We verwachten tegen die tijd dat alle kinderen van het Zomerdorp de
twintig boekjes hebben gelezen en bijbehorende stempels hebben gehaald. Zoals beloofd wordt er dan feest gevierd!
Je mag die dag verkleed naar school komen. In de middag maken we er een mooi (dans)feest van en worden alle leesdiploma’s uitgereikt. Alle ouders zijn 5 juli welkom vanaf twee uur!
Wij zoeken nog een aantal ouders die de hele groep willen voorzien van gezonde feesttaart. Mocht u dit leuk vinden
om te doen, geef het dan graag even door aan de leerkrachten van het Zomerdorp.

Herfstdorp
Wauw... Wat was het vorige week toch geweldig! We hebben
zo enorm genoten van ons Expeditie Robinson Herfstdorp
kamp. Ongelofelijk hoe snel de dagen voorbij gingen, maar we
kunnen echt met volle overgave zeggen dat het een groot
succes was! We hebben veel spannende Robinson activiteiten
gedaan, denk aan: houthakken, tenten maken, water zuiveren,
vuur maken, tijgeren, ingewikkelde puzzels oplossen en zelf
koken. Daarnaast deden we ook minder Robinson activiteiten,
maar deze waren daardoor niet minder leuk want wat zou een
kamp zijn zonder bijvoorbeeld een bonte avond en disco?!
Wat een talentjes hebben wij toch in het Herfstdorp, dit wisten
we al maar op zo’n avond kan niemand dat meer ontkennen.
Van dansen tot acteren, tot goochelen tot zingen; alles kwam
langs!
In de bijlagen van deze Nieuwsbrief zijn drie verhalen te vinden, dit was de taal opdracht van deze week. Zo krijgen
we allemaal een nog betere impressie van het geslaagde kamp.
Deze week gaan we starten met een nieuw IPC thema, zeker een gevalletje van: save
the best for last (laatste thema van het jaar). Het nieuwe thema zal volledig gaan over
het redden van onze wereld, en dan vooral gericht op het regenwoud! Ooit bedekten
regenwouden twintig procent van het aardoppervlak. Tegenwoordig is dit nog maar
vijf procent. Elke seconde wordt een stuk regenwoud ter grootte van een voetbalveld
vernietigd. Sommige wetenschappers zijn van mening dat als er geen regenwoud meer
is, de hele aarde gevaar loopt. Wat kunnen we doen om het regenwoud te redden?
We gaan onder andere met de volgende doelen aan de slag:
Aardrijkskunde:
●
waar er in de wereld regenwouden zijn;
●
welke producten uit het regenwoud we gebruiken in ons dagelijks leven;
●
over het leven van de mensen in het regenwoud en hoe hun leven verschilt;
●
hoe en waarom het regenwoud wordt vernietigd;
●
over de manieren waarop mensen proberen het regenwoud te redden.
Natuur:
● over de verschillende planten en dieren in het regenwoud;
● waar deze planten en dieren leven in het regenwoud;
● over kleur in het regenwoud en hoe de dieren en planten die gebruiken;
● waarom planten bladeren hebben en waarom deze verschillend kunnen zijn;
Internationaal:
● hoe verschillende landen en organisaties helpen om het regenwoud te redden
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!! Voor dit thema zoeken we nog veel spullen rondom het thema, denk aan: knuffeldieren, tropische (nep) planten,
verhalenboeken, versieringen, lianen, houten deurgordijn enzovoorts. Het kan niet gek genoeg!
Sinds twee weken hebben wij een toffe nieuwe begeleidster in het Herfstdorp, namelijk
Charlotte en zij stelt zich graag aan iedereen voor:
U zou mij kunnen kennen van het filmpje van onze bonte avond act, waarin ik vla en
lippenstift over mijn hele gezicht (dan wel lichaam) gesmeerd kreeg. Op zich geeft dit
een vrij representatief beeld van mij, maar ik zal voor de volledigheid nog het een en
ander over mezelf vertellen...
Ik geloof in sprookjes. In een wereld waarin je kunt creëren wat je het diepste wenst.
Van kleins af aan liet ik mij meeslepen naar andere werelden met behulp van boeken.
Zo leerde ik uit de verhalen van Pippi Langkous dat alles mogelijk is, zolang je er maar
in gelooft. Van De Geheime Tuin kreeg ik mee dat er in de wereld, ongeacht waar je
bent, altijd een veilige plek is waar je kunt thuiskomen bij jezelf. Mijn vermogen om
mij in een creatieve droomwereld te verplaatsen en daarmee kinderen van de School
of Understanding te inspireren tot het volgen van hun dromen, wil ik graag inzetten
tijdens mijn werk binnen deze mooie school.
Een brede begeleiding van kinderen is mijns inziens van essentieel belang. Naast een gedegen cognitieve ontwikkeling,
zullen emotionele en sociale vaardigheden van doorslaggevende betekenis zijn voor later succes en geluk in een snel
ontwikkelende samenleving. Ik wil kinderen hun eigen kracht laten zien en hen doen geloven in hun kwaliteiten.
Daarnaast geloof ik in het belang van hun omgeving (het systeem) en probeer verzorgers en professionals die met
kinderen werken hetzelfde te laten doen. Met mijn opleiding, mijn ervaring, maar vooral ook mijn inzet denk ik een
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een zo positief mogelijke start van jongeren in de huidige uitdagende
samenleving. Ik beleef er plezier aan om kennis over te dragen op een manier die aansluit bij de belevingswereld van
de doelgroep. Daarbij gebruik ik de dynamiek van groepen om het beste uit elk groepslid te halen. Dit proces begeleiden
en tot een succes brengen geeft mij veel voldoening en energie.
In het verleden heb ik ruim ervaring opgedaan in het aanbieden en begeleiden van verschillende activiteiten en
educatieve programma’s aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 20 jaar. Ik ben goed in staat kinderen, zowel
in groepsverband als individueel, structuur en veiligheid te bieden en straal van nature overwicht uit. Binnen mijn lesen activiteitenaanbod zie ik wat een leerling nodig heeft om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken.
Hiermee en met mijn talent om educatie passend te maken naar de behoefte van de leerling, denk ik een essentiële
bijdrage te kunnen leveren aan de School of Understanding. Met enthousiasme, creativiteit en plezier wil ik graag de
sprookjes van de leerlingen begeleiden tot een goed einde en kan niet wachten om hiermee te starten! Mocht u nog
vragen hebben, spreek mij gerust op school aan.

Dorpsplein
Afgelopen weken hebben we op het
dorpsplein wat aandacht besteed aan
moederdag. Een aantal kinderen hebben
mooie sieradenpotjes beschilderd en
anderen hebben deze prachtige bloem in pot
gemaakt voor hun allerliefste moeders.
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Ook hebben de kinderen vol enthousiasme
heel veel haverkoekjes gebakken om de
volgende middag op te peuzelen bij de
English tea op school. We hebben ook
lekker
kaasstengels
gemaakt
en
geëxperimenteerd
met
verschillende
vormen en diktes.

Daarnaast zijn we natuurlijk niet vergeten
te genieten van het prachtige weer en
hebben we veel buiten gespeeld, lekker
zelf of met de buitenspelcomputer. De
kinderen storten zich elke keer met veel
plezier in de verstop- en tikspellen.

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 5 juni
Dinsdag 3 juli
NB de inloopochtend van dinsdag 19 juni komt te vervallen vanwege de junivakantie.

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.
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Soul Support Update
Met succes:
Kamp was fantastisch en ook de Pyjama Party een enorm succes, wat hebben de
kinderen genoten, ondanks dat velen het ook wel spannend vonden. Dankjewel
aan Freija die alle kamp voorbereidingen op zich heeft genomen en de ouders die
meegeholpen hebben met beide evenementen.
What's new:
1. Op vrijdag 6 juli is het juffen- en meesterdag en zal ook de sponsorloop worden
gehouden.
Dit jaar zetten ons in voor een extern goed doel, namelijk Vluchtelingenhulp.
2. Herhaling: 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 een leuk ideeën om onze Aula aan te kleden en er een gezellige, inspirerende
ruimte van te maken. Denk klein of juist heel groots door middel van sponsoring
een architect of meubelzaak de aula te laten inrichten. Alle ideeën en plannen zijn
welkom.
Wie helpt ons:
1. Met het begeleiden van de sponsorloop op 6 juli?
2. Er zijn al 25.000 punten gespaard met de Airmiles actie van de Albert Heijn,
maar het streefaantal is 100.000 om in aanmerking te komen voor het
buitenspelmateriaal. Doe allemaal nog mee!
3. Stem mee voor de Superjuffie verkiezingen bij bibliotheek Amstelveen.
Stemformulieren zijn verkrijgbaar op Pandora bij Reggie.
Op zoek naar:
Leuke prijzen voor de loterij tijdens het zomerfeest, waarvan de opbrengst ten
goede komt aan de school. Wil je iets doneren, zoals een waardebon voor een
ervaring of behandeling, diner voor twee, fles wijn of iets anders leuks, laat het ons
graag weten. De opbrengst vorig jaar was € 1200 en is gebruikt om de toen nieuwe
pleinen en dorpen aan te kleden.

Agenda
24 mei
Luizencontrole
25 mei
Uitstalling gevonden voorwerpen
schoolkamp
31mei
Inloopochtend voor ouders
MR-vergadering
11-15 juni
Cito
18-22 juni
Junivakantie
SoU Onderwijs GESLOTEN
25-29 juni
Flexvakantie
3 juli
Participatieavond Lente- en
Zomerdorp
5 juli
Participatieavond Herfstdorp
6 juli
Juffen- & meesterdag
Sponsorloop

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
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