Nieuwsbrief 14 september 2018
Wat zijn we blij dat iedereen een heerlijke zomervakantie heeft gehad, maar nog blijer zijn we nu we
allemaal weer gezellig samen zijn en fris kunnen starten aan een nieuw schooljaar! Een spannend
schooljaar, want dit jaar hebben we voor het eerst schoolverlaters! Het beloofd een te gek jaar te worden,
dat is iets wat we wel al zeker weten. Er zijn een aantal nieuwe belangrijke meldingen voor het
aankomende schooljaar die we graag, ook via deze weg, met jullie willen delen:
-

-

-

-

-

De telefoons van de kinderen worden ´s ochtends bij binnenkomst ingeleverd bij de begeleider die
die dag de ontwikkelgroep begeleid. Deze worden dan in een kluisje veilig bewaard en krijgen de
kinderen om 14:15u weer terug.
We merkten vorig jaar dat noodles erg populair waren als middageten, hierdoor ontstonden er files
in ons kleine keukentje, en merken we dat niet iedereen aan de beurt kwam (voor de sfeer ook niet
bevorderlijk). Mocht een kind nu noodles mee hebben, dan willen we graag verzoeken dat er ook
een thermosflesje met heet water en een kommetje met bestek mee komt. Onze keuken is vanaf
dit jaar noodles vrij.
We willen iedereen graag verzoeken om speelafspraken van tevoren met de kinderen te bespreken.
Even nagaan of er gespeeld kan worden en het liefste zelfs al een dag (of meer) daadwerkelijk een
speelafspraak maken. Tijdens schooltijd kan er niet gebeld worden voor dit soort afspraken, ook
niet met de schooltelefoon.
De gevonden voorwerpen bak was vorig jaar bijna niet voller te krijgen. Wil iedereen er even goed
opletten dat de kinderen hun jassen, vesten, bakjes, flesjes etc. ook daadwerkelijk weer mee naar
huis nemen. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat een kind iets vergeet, maar we hopen dat
we dit jaar een minder volle bak hebben.
Let op! Kinderen die trakteren omdat ze jarig zijn (geweest):
traktaties zijn zonder suiker. We hebben de afgelopen tijd
ook lekker genoten van ijsjes, maar we willen vragen om deze
ook niet meer mee te nemen als traktatie. Laten we het
allemaal lekker gezond houden! Lastig met iets bedenken?
Wees dan niet bang om één van ons te vragen om inspiratie!
We helpen graag.

Qua vakken zijn we ook goed gestart, de kinderen weten nog goed hoe alles werkt rondom de verschillende
leerpleinen en het werken aan de hand van doelen. Dit jaar is er wel iets verandert, we hebben namelijk
meer instructies! De instructies zijn korter, 20 minuten, maar nog effectiever ingedeeld. Ook hebben we
ruimte ingepland voor extra herhaling en verdieping tijdens de instructietijd. De komende periode werken
we op het rekenplein aan tijd: analoog, digitaal en de jaarkalender. Op het taalplein staan de
verkleinwoordjes centraal, de ´s woorden en de woorden die eindigen op -teit/-heid en -tie.

Ontdekplein: nieuw thema!
Op het ontdekplein zijn we deze week gestart met een nieuw thema, met veel enthousiasme! Het nieuwe
thema is namelijk……. het menselijk lichaam! De kinderen gaven al aan zin te hebben om veel te gaan
ontdekken en leren rondom het thema. Ze hadden zelfs al een vermoeden over de bijbehorende en
komende excursie, en in deze nieuwsbrief kunnen we deze vermoedens stiekem al beamen. We gaan
namelijk 10 oktober naar Corpus in Leiden, voor een reis door ons lichaam! Mocht je interesse hebben om
als begeleider mee te gaan? Noteer deze datum dan
gauw in de agenda.

De (kern)doelen die centraal staan tijdens dit thema:
-

-

-

Oriëntatie op de wereld en jezelf
(overkoepelend);
3.15 kennis hebben van de structuur van het
menselijk lichaam;
3.16 kennis hebben van de functies van de
belangrijkste inwendige en uitwendige delen
van het menselijk lichaam;
3.17 kennis hebben van verschillen en
overeenkomsten tussen mensen en andere
wezens;
3.18 weten hoe lichaamsbeweging de
menselijke hartslag beïnvloedt.

Dorpsplein
Op het dorpsplein zijn we ook weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. We hebben een aantal
nieuwe kinderen mogen verwelkomen en ook een nieuwe juf. De eerste weken staan daarom de regels
weer even wat centraler. De kinderen die er al langer zijn helpen daar heel goed bij. We hebben ook een
aantal nieuwe dingen waar ze even aan moeten wennen, maar ook daar helpt iedereen elkaar herinneren.
Buiten regels hebben we ook de indeling wat veranderd. Zo hebben we in de aula nu het ‘kruis’. Hierin zijn
4 hoeken met verschillend bouwmateriaal. Zo proberen we meer rust te creëren op de drukke dagen. Meer
plekjes om met een klein groepje aan de slag te gaan. Daarnaast werken we hard aan het bedenken van
nieuwe frisse activiteiten om met de kinderen te doen. Iets helemaal nieuws, maar ook nieuwe recepten,
nieuwe materialen en nieuwe sportspellen.

Lentedorp
Op dinsdag zijn wij gestart met het IPC-thema Zo Spelen Wij. De kinderen hebben tijdens de opening een
circuitje gedaan. Afwisselend konden zij kennismaken met het spel Levend Memory, met Pipi Langkous die
zo haar eigen regels heeft en ontspannen met een educatief filmpje over spelen. Van een aantal kinderen
zijn er al foto’s binnen met hun favoriete speelgoed, maar van een heleboel ook nog niet. Als afdrukken een
probleem geeft, dan kunnen foto’s overigens ook gemaild worden naar de mentoren, dan drukken wij ze op
school af.
Afgelopen week zijn we ook weer gestart met het zelfstandig naar binnen gaan. Fijn om te zien dat jullie
hier weer zo aan mee werken. Ga zo door!
Ook willen we jullie in dit bericht graag bedanken voor de leuke plantjes die we al hebben gekregen. Er
zouden er nog best wat bij mogen, dus mocht je nog een leuk plantje tegenkomen en aan ons denken: wij
worden er erg blij van! En waar zijn plantjes nou beter op hun plek dan in een Lentedorp?!
Dank overigens ook aan de vele ouders die bij de participatieavond aanwezig waren! We hopen dat we jullie
niet te erg uit jullie comfort zone hebben gehaald en dat jullie een volgende keer ook gewoon durven
komen. Voor ons zijn deze avonden echt de gelegenheden waarop we iets meer kunnen vertellen over de
school. Dat voorkomt weer een hele hoop vragen gedurende de rest van het jaar. Hier kunnen jullie ook de
presentatie ervan terugkijken.

Mededelingen van het MT
Flexvakanties
Ook dit jaar mag u als ouder weer aangeven welke vakantieweek uw voorkeur heeft. Om onze planning en
bezetting zo kloppend mogelijk te maken, willen wij u vragen om het vakantieformulier voor elk kind apart
in te vullen. Wanneer u twee kinderen heeft, vult u het digitale formulier dus twee keer in, ook wanneer de
kinderen in hetzelfde dorp zitten. U kunt per week aangeven of de kinderen vakantie hebben of dat ze
onderwijs volgen. Na het invullen ontvangt u automatisch een bevestiging in uw mailbox. Uiterlijk
woensdag 19 september ontvangen wij uw voorkeuren. Wanneer u gebruik wil maken van de faciliteiten
van de opvang tijdens de vakantieweken, dan kunt u een e-mail sturen naar
opvang.amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Luizencontrole
Deze week vindt de luizencontrole weer plaats. Wij doen onze uiterste best om de kans op besmetting te
voorkomen, dank aan alle hulpouders die ‘s ochtends komen pluizen! Hieronder een interessante link met
extra informatie.
https://npofocus.nl/artikel/7856/hoe-komen-we-aan-hoofdluis

Participatie avonden
Wat fijn om het schooljaar zo samen te starten! We hebben veel besproken en veel gedeeld, op naar een
TOP-jaar. Hieronder treft u de presentaties van de dorpen aan.
Dorpsplein
Lentedorp
Zomerdorp

SOUL Support Update
Met succes: zijn we gestart met het nieuwe schooljaar en hebben er al weer een hoop mensen klusjes voor
school gedaan of aangeboden om structureel te gaan helpen bij oa engels/workshops/etc. Heel erg fijn!
What's new: met de loterij op het zomerfeest is er voor SoulSupport ruim 400 euro opgehaald. Van dat geld
gaan voor alle dorpen mooie planten gekocht worden.
Wie helpt ons: met het supergezellig maken van de SoulSupport-borrel door zijn eigen aanwezigheid?
----------> SAVE THE DATE: donderdagavond 4 oktober ouderborrel o p Pandora <----------Op zoek naar: een luizenpluis-coördinator
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
https://www.facebook.com/groups/SOULSupportAmstelveen/ een update van de ontwikkelingen.
Suggesties of meehelpen? Mail ons op soul.support@schoolofunderstanding.nl

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 maandagen 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
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.

Agenda september/oktober
18 september: MT inloop
26 september: kinderpostzegels
1 oktober: Studiedag SoU opvang en onderwijs gesloten
2 oktober: Studiedag SoU onderwijs gesloten, SoU opvang open
3 oktober: start kinderboekenweek
4 oktober: Soul Support Groep Ouderborrel
10 oktober: Herfstdorp naar Corpus in Leiden

