Nieuwsbrief 28 september 2018
Sponsorloop Stichting Vluchteling op 6 juli 2018
Alle beentjes helpen: dank jullie wel!
Beste leerlingen, ouders en leerkrachten,
Op vrijdag 6 juli hebben jullie met sponsorrondjes van 200 meter meegedaan met de Nacht van de
Vluchteling. Om aandacht te vragen voor en geld in te zamelen voor mensen op de vlucht voor oorlog en
conflict, geweld en onderdrukking. Met elkaar haalden jullie maar liefst €4.300,- op. Geweldig!
Een bedrag waarmee jullie vluchtelingen wereldwijd helpen en dat kleine beetje hoop kunnen geven op een
betere toekomst! In landen als Libanon, Zuid-Soedan en Afghanistan zorgen oorlog en conflict dat veel
kinderen niet meer naar school kunnen. Wist je dat wij voor het bedrag dat jullie hebben ingezameld

vier noodscholen kunnen opzetten waarmee kinderen in een veilige omgeving les kunnen krijgen?
En dat zullen wij ook zeker doen met jullie prachtige bijdragen: scholen en klaslokalen heropenen
en zorgen dat een leraar of lerares met voldoende lesmateriaal weer aan de slag kan gaan!
Ik wil iedereen van de School of Understanding Amstelveen ontzettend bedanken. Terecht dat het woord
‘compassie’ de leidraad vormt in jullie werk. En mochten jullie in het weekend van 15 op 16 juni 2019 niets
te doen hebben: de tiende editie van de Nacht van de Vluchteling is dan ook weer in Amsterdam met
wandelroutes van 10, 20 en 40 kilometer.
Dank je wel!
Robert Verduyn
Team Nacht van de Vluchteling

Psycho-educatie: Mindset
We zijn super blij dat er zoveel mensen gekomen zijn en de film komt zo snel mogelijk online!
Hier kunt u de presentatie bekijken.

Herfstdorp
Met dank aan een super ouder hebben de oudste kinderen van het Herfstdorp maandag 29 september een
dode hoek les gekregen van Veilig Verkeer Nederland. Naast een theoretische les met uitleg, filmpjes en
werkbladen mochten ze ook daadwerkelijk ervaren hoe dat dan precies zit met die dode hoek in een
vrachtwagen en wat een chauffeur eigenlijk precies ziet (of eigenlijk, wat hij/zij dus niet ziet). Het was een
erg leerzame ochtend!

Op het Rekenplein gaan we de komende periode
weer druk aan de slag met tafels en alles wat daarmee
te maken heeft; cijferend rekenen, staartdelingen,
automatiseren etc. Het Taalplein staat in het teken
van herhaling van de afgelopen aangeboden
spellingcategorieën, een aantal daarvan zijn: de ’s
woorden, -teit/-heid, -tie, -ge, ei/ij en
samenstellingen. Op het gebied van taal gaan we
weer even extra werken aan de verschillende
leestekens die we allemaal kennen in de Nederlandse
taal, want hoe zit dat ook alweer precies? Voor
sommige kinderen zullen er nieuwe leestekens aan
bod komen, maar voor velen zal het ook herhaling
zijn. En dat is maar goed ook! Want het is ook best
lastig om aan alle leestekens te denken als je
bijvoorbeeld een verhaal schrijft.

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is
het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim
160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Ook
onze uit het Herfstdorp doen (voor het eerst op de
SoU) mee en zullen op woensdag uitleg krijgen op
school en alle spullen rondom de actie mee naar huis krijgen zodat ze aan de slag kunnen. Hun missie:
400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de
Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen.
Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke
producten te verkopen. En dat al generaties lang. Dit jaar
staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de
zegels! Deze iconische televisieserie bestaat namelijk 50
jaar. Koopt u ook deze leuke postzegels, bijbehorende
kaarten of andere leuke producten, zoals de shopper met
tekst van Pippi Langkous, het blikje met vrolijke
emoji-pleisters of het heerlijke theepakket bij een van onze
kinderen? De missie van Stichting Kinderpostzegels is

helder: ze geven kinderen kansen op een betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn
tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet
uitmaakt in welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit... Lees meer op
www.kinderpostzegels.nl

Workshops
Via deze nieuwsbrief willen we ook nog even een extra oproepje doen rondom de workshops die volgende
week woensdag starten. Het zou heel fijn zijn als er nog ouders zijn die een workshop kunnen geven of een
workshop kunnen begeleiden, als het goed is heeft iedereen ook een mail gekregen van onze dorpsouders.
De workshops zijn altijd een groot succes, maar het kan helaas echt niet zonder jullie als ouders! Duss…..
1. Kun je 4 weken lang woensdagmiddag (van 13:00u tot 14:00u) en/of vrijdagmiddag (van 13:00u
tot 14:00u) week een workshop bij ons geven? Meld je dan zeker aan!
2. Heb je tijd, maar heb je geen idee → meld je aan voor de inspiratiesessie!
3. Heb je tijd, heb je een idee, maar geen idee hoe je dit moet plannen → meld je aan voor "hoe
plan ik mijn workshop?"
4. Kan je een andere ouder/leerkracht ondersteunen bij een workshop? Ook al is dat maar voor een
aantal uur → meld je dan ook aan!
5. Wil jij wel een workshop geven maar niet zonder leerkracht of andere ouder? → Meld je aan,
we kunnen setjes maken.
Het gaat om de volgende data:
Week 1:
3 okt en 5 okt
Week 2:
12 okt
Week 3:
7 nov en 9 nov
Week 4:
14 nov en 16 nov
Aanmelden kan met een mailtje naar: herfstdorp@schoolofunderstanding.nl en/of
m.wolfs@schoolofunderstanding.nl
We willen iedereen graag voorstellen aan Marlissa!
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van Herfstdorp,
Hierbij wil ik mij graag voorstellen.
Mijn naam is Marlissa Kraai. Dit jaar zullen u en uw kinderen mij
regelmatig tegenkomen in het Herfstdorp. In het eerste halfjaar (tot en
met februari) zal ik elke dinsdag aanwezig zijn. Ik loop stage vanuit mijn
minor: passend onderwijs. Binnen deze minor krijg ik les over diverse
aspecten binnen het passend onderwijs en wat passend onderwijs inhoudt
voor nu en de toekomst. Deze minor volg ik vanuit de opleiding
ecologische pedagogiek. Ik bevind mij momenteel in het afstudeerjaar.
Ik kijk er enorm naar uit om dit jaar kennis te mogen maken met de methodieken en ontwikkelingen van
de School of Understanding! Wanneer jullie vragen hebben, mogen deze natuurlijk altijd gesteld worden.

Lentedorp
In het Lentedorp zijn we in de weken sinds de zomervakantie in de levenslessen bezig met zowel de
groepsvorming als met Rust, Reinheid & Regelmaat. De kinderen zijn erg geïnspireerd door
‘opruimkunstenaar’ Herr Wehrli bij het opruimen. Wie weet werkt het ook thuis! Laat bijvoorbeeld thuis
nog eens het volgende filmpje zien: https://www.youtube.com/watch?v=Hss0drPB1pU Maar het is op eigen
risico: misschien wordt het hele huis vervolgens ook op kleur gesorteerd.
Verder leren de kinderen zowel in de levenslessen als de yogalessen al meteen dat we allemaal anders zijn
en dat dat juist te gek is wanneer we allemaal onze talenten meenemen in de groep. Het is voor het leren
van de kinderen namelijk belangrijk dat ze zich eerst fijn en veilig voelen in het Lentedorp, vandaar dat we
daar zo actief aan werken in de eerste periode.
Overigens is deze week naar alle ouders gemaild over de communicatie van het Lentedorp. Deze gaat via de
nieuwsbrief en via de Mededelingen-whatsapp. Mocht je hier nog vragen over hebben, schiet dan vooral
even één van de mentoren of Dorpsouders aan. Ook hebben jullie in de mail informatie kunnen lezen over
de excursie komende vrijdag. Voor ons volgende IPC-thema Speuren en Verzamelen zoeken we overigens
nog ouders die het leuk vinden om een speurtocht met leuke opdrachten rond de school te bedenken! Als je
dit leuk lijkt, laat het dan even weten aan Stephanie (s.schriek@schoolofunderstanding.nl).

Zomerdorp
Het Zomerdorp heeft een prachtige start gemaakt. Ouders hebben planten gebracht en daarmee de lokalen
nog groener gemaakt. Elke ontwikkelgroep heeft zichzelf een naam gegeven: de Jungle kids, de Fox kids,
de Growiekids en de Superhaaien pronken met een eigen logo op de deuren van de klaslokalen.
En verder? Is IPC is gestart met het onderzoeken van het thema: Hoe leren wij? Dit wordt al spelend,
filosoferend, pratend en samenwerkend uitgezocht. Aan bod komt o.a.: onderzoek en bewijs omtrent het
brein en het leren, de verschillende manieren waarop je kunt leren en hoe de kinderen hun leren en hun
houding ten opzichte van het leren kunnen verbeteren.

Dorpsplein
Workshops
Vorige week hebben alle ouders de informatie over de workshops ontvangen.
Deze week is de laatste week dat er kan worden ingeschreven. Er zijn nog enkele plekken over.

Studiedagen en Herfstvakantie
Even een korte reminder dat maandag 1 oktober de opvang ook gesloten is.
Voor de studiedag van 2 oktober zijn wij de hele dag open, voor de kinderen die via flexkids zijn bevestigd.
Heeft u dit nog niet gedaan, check dan even bij de PM-ers of er nog plek is voor deze dag.
WIj vragen u om uw kinderen via flexkids in te schrijven voor de herfstvakantie zodat wij een programma
kunnen gaan maken.Wij vangen in de vakantie alleen kinderen hele dagen op die bevestigd zijn via flexkids.
Kinderen die in de eerste en laatste week van de herfstvakantie naar school gaan, worden automatisch na
schooltijd opgevangen op contract dagen.

Mededelingen van het MT
We hebben een aantal vragen gekregen over de structuur en de vorm van onze organisatie, daarom hierbij
een beknopt organisatiemodel. Hier kunt u een lijst vinden met de emailadressen van alle medewerkers.

Toezichthoudend bestuur:
Uitvoerend bestuurder/directeur:
ZorgCoördinator:
Coördinator Lentedorp:
Coördinator Zomerdorp:
Coördinator Herfstdorp:
Opvang & preschool coördinator:
Office manager & administratie:

Ruud van Velthoven, Spier ten Doesschate, Elwine Walraven,
Gerard van den Hoven
Tijl Koenderink
Jet Eiling
Christa Brandsen
Milou Segers
Jet Eiling
Judith Mager
Reggie Conté & Barbara Roozen

In de nieuwe schoolgids, welke u hier kunt downloaden, kunt u in het hoofdstuk ‘Organisatie’ meer lezen
over de organisatiestructuur.

SOUL Support update
Met succes: 1. Wat een feest, al die planten! Buiten dat het heel gezellig staat is het ook nog eens heel
goed voor de luchtkwaliteit. Meer planten en vooral potten zijn van harte welkom!
2. Er is de afgelopen tijd ontzettend veel lesmateriaal gekopieerd door ouders, elke ochtend waren er
ouders bezig, dankjulliewel!
3. De eerste luizenpluis sessie zit er op! Het hoort er nou eenmaal bij, dus hoe meer ouders helpen, des te
sneller is de klus geklaard.
What's new: Ouderborrel op 4 oktober om 19.30 - 22.00 bij Pandora. Om het jaar gezellig mee te starten
en nieuwe ouders welkom te heten. Om de organisatie en kosten tot een minimum te beperken willen we
alle ouders vragen een lekker (gezond) hapje en drankje mee te nemen.
Wie helpt ons: 1. een pianostemmer om de nieuwe piano te stemmen
2. Ouders die het leuk vinden om een workshop te geven, denk aan knutselen/handenarbeid, koken,
fotografie, muziek, zingen, filosofie, spelletjes, Engels, schaken, dansen, toneel of iets anders leuks.
3. We zijn nog op zoek naar ouders die elke 2 à 3 maanden deze nieuwsbrief willen vertalen in het Engels.
Op zoek: 1. Meer planten en potten
2. kapla, domino & knex voor de opvang
3. 4 x lessenaar te gebruiken bij de muziekles.

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
(https://www.facebook.com/groups/SOULSupportAmstelveen/) een update van de ontwikkelingen.
Suggesties of meehelpen? Mail ons op soul.support@schoolofunderstanding.nl.

Agenda
Agenda september/oktober
26 september: kinderpostzegels
1 oktober: Studiedag SoU: opvang en onderwijs gesloten
2 oktober: Studiedag SoU: onderwijs gesloten, SoU opvang open
3 t/m 14 oktober: start kinderboekenweek
4 oktober: Soul Support Groep Ouderborrel, 19.30 - 22.00 bij Pandora
10 oktober: Herfstdorp naar Corpus in Leiden

