Nieuwsbrief 1 september 2018
We mogen weer!
Vanaf woensdag 5 september gaan de deuren van de School of Understanding weer open. We starten
het schooljaar vol enthousiasme, een hoop nieuwe plannen en vol goede ideeën om vooral verder te
gaan met waar we mee bezig waren. De afgelopen dagen stonden in het teken van voorbereiding,
leerlijnen uitwerken, materialen klaarleggen en zorgen dat de kinderen zich weer welkom voelen na
een heerlijke vakantie.
We willen jullie graag op de hoogte houden van een aantal ontwikkelingen:

Inspectiebezoek
In september komt de onderwijsinspectie bij ons op bezoek. De voorbereidingen zijn getroffen, de
eerste gesprekken zijn gevoerd en wij zijn er klaar voor! Uiteraard hoort u van ons hoe het bezoek is
verlopen.

Vakantievoorkeuren
Ook dit jaar mogen jullie je vakantievoorkeuren weer doorgeven. In week één ontvangt u van ons een
aparte link via de mail waarmee de voorkeuren geregistreerd gaan worden. Wellicht handig om alvast na
te denken welke weken uw kind naar school gaat en welke weken u vakantie heeft. Het gaat om de
herfstvakantie, voorjaarsvakantie en junivakantie.

Participatieavonden
Ook dit jaar starten wij weer met een participatieavond voor elk dorp. Op deze avond zullen wij onze
plannen voor het komende jaar delen. We zullen vooruitblikken, samen nieuwe ideeën verzamelen en
kijken hoe we de driehoek tussen ouder, kind en school optimaal kunnen benutten. Alle praktische
informatie (bijv. gymtassen, gezond eten, schooltijden, vakanties etc) zullen we ook met elkaar
doornemen, zodat we goed voorbereid kunnen starten aan het nieuwe schooljaar.
Dinsdag 11 september: locatie Pandora
18:45 Zomerdorp & Preschool
19:45 Dorpsplein (opvang)
20:15 Lentedorp
Donderdag 13 september: locatie Landtong
19:00 Dorpsplein (opvang)
19:30 Herfstdorp

MT-inloop
Voor vragen over schoolbeleid, praktische zaken of toekomstplannen kunt u ook dit jaar weer terecht
bij ons. Dinsdag 18 september bent u vanaf 8:00u welkom op beide locaties bij Christa, Milou en Jet.
Judith heeft haar spreekuren op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.

Mindful starten
Stephanie is zo lief om voor alle collega’s een mindfulnesstraining aan te bieden. Komende acht weken
zult u dus regelmatig een aantal teamleden heel relaxed, ontspannen en mindful door de school zien
lopen. Goed nieuws: Stephanie gaat de mindfulnesstraining in de loop van het schooljaar ook aanbieden
voor ouders.

Preschool
Vanaf de eerste week van het nieuwe schooljaar is de Preschool op ma t/m do tot 18.00 uur geopend
Wij zullen dan ook de mogelijkheid tot tussen de middag slapen gaan aanbieden. Voor ouders die
opvang nodig hebben tijdens werktijd kunnen op deze manier ook voor onze preschool kiezen.
Natuurlijk geeft het ons de gelegenheid om nog meer activiteiten met de kinderen te doen en ze te
laten wennen aan het concept van onze school.

Lentedorp
De lokalen zijn inmiddels weer schoon en ingericht. We hebben er zin in! Omdat de eerste dagen voor
sommige kinderen best spannend kunnen zijn, en er ook een aantal nieuwe kinderen starten in het
Lentedorp, is er de gelegenheid in de eerste week je kind nog naar het lokaal te brengen. Vanaf
maandag 10 september verwachten we dat de kinderen dit weer zelfstandig doen. Tevens willen wij
vragen of de kinderen op de eerste dag een vakantiefoto kunnen meenemen.

Zomerdorp
Voor en tijdens de vakantie hebben wij nog volop aanmeldingen binnen gekregen voor de vacature in
het Zomerdorp. Dat betekent dat de kinderen de komende week een aantal nieuwe gezichten zullen
zien van alle sollicitanten die meelopen. Totdat we een geschikt iemand gevonden hebben, vangen wij
het intern met het Lente- en Zomerdorp op.
Alle kinderen mogen een leuke foto van zichzelf meenemen op de eerste schooldag!

Herfstdorp
Steeds meer kinderen mogen zelfstandig naar school en krijgen dan een mobiele telefoon mee. Zoals
op de participatieavond is besproken mogen de kinderen hun mobiele telefoon zeker mee naar school
nemen, maar leveren de kinderen hun telefoon bij binnenkomst in. In elk ontwikkelgroep zal een bak
staan waar de telefoon veilig worden bewaard.

Opvang
De opvang heeft een heerlijke zomer achter de rug. Het was heerlijk weer en we hebben veel leuke
uitstapjes gedaan. Zo zijn we o.a. naar een aantal musea geweest. Mocht uw kind in het bezit van een
museumjaarkaart, wil u dat dan aan ons doorgeven. Wij maken er graag gebruik van.
Aan het begin van de zomer heeft u een brief ontvangen over de prijswijziging van de opvang. De
eerste factuur met de nieuwe prijs heeft u afgelopen week ontvangen. Verder heeft u een brief
ontvangen met hoe wij in het nieuwe jaar omgaan met het te laat ophalen van kinderen op opvang,
leest u deze nog even na? Voor vragen kunt u terecht bij Judith

Gevraagd:
Plantjes
Om het schooljaar fris en fruitig te starten, zijn we op zoek naar heel veel vrolijke, gezellige, kleine en
grote planten. We willen de school graag wat groener maken dus elk plantje is welkom. Heeft u
misschien een plantje of een potje over, dan kunt u ze aan de mentor van uw kind meegeven. Op naar
een schooljaar vol groene vingers!

Hulp bij het kopiëren
De voorbereidingen zijn in volle gang en iedereen werkt zich drie slagen in de rondte. Hoewel we extra
voorbereidingstijd hebben gekregen, is het knip-, plak-, lamineer- en kopieerwerk nog niet helemaal af.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die misschien een uurtje over hebben om ons te komen helpen. Op
maandag- en dinsdagmiddag tussen 15:00-17:00 is alle hulp van harte welkom. Mocht je op een ander
moment een uurtje over hebben, kom gerust even langs. Wij zijn aanwezig op school.

Agenda september
3, 4 september: SoU Opvang hele dag geopend
5 september: start schooljaar
5 september: luizencontrole
11 september: participatieavond Preschool, Lentedorp, Zomerdorp, Dorpsplein (opvang)
13 september: participatieavond Herfstdorp en Dorpsplein (opvang)
26 september: kinderpostzegels
1 oktober: Studiedag SoU opvang en onderwijs gesloten
2 oktober: Studiedag SoU onderwijs gesloten, SoU opvang open
3 oktober: start kinderboekenweek

