Nieuwsbrief 30 oktober 2018
Huishoudelijke mededelingen
Nieuwbouwproject Klaasje Zevensterstraat
Zoals u misschien weet is het nieuwbouwproject aan de Klaasje Zevensterstraat (Camera Obscuralaan,
Oranjebaan) gestart. Wij van school zijn onlangs door de projectontwikkelaar geïnformeerd wat dit voor ons
betekent.
De meeste geluidsoverlast zal zijn gedurende het heien (vanaf eind november). Dit moet nog voor de kerst
klaar zijn. Daarna zou de geluidsoverlast minimaal moeten zijn. Het hele project duurt naar schatting 2,5 tot
3 jaar.
Er komt een oprit naar het bouwterrein (aan de Camera Obscuralaan, vanaf de Oranjebaan) en een
mogelijkheid voor het vrachtverkeer om daar te keren waarmee ze hopen de verkeersoverlast te
minimaliseren.
De mogelijkheid bestaat dat werknemers gaan parkeren op het parkeerterrein van de scholen. Hier zijn we
alle drie, Panta Rei en Omnibus waren ook aanwezig, niet mee akkoord gegaan. Mochten we constateren
dat het toch gebeurd dan kunnen we contact opnemen met de projectontwikkelaar die de onderaannemers
erop aan zal spreken. Ook met andere klachten kunnen we daar terecht. Mocht u constateren dat
medewerkers van het project parkeren op de parkeerplaats van school neemt u dan contact op met Barbara
Roozen, officemanagement@schoolofunderstanding.nl.

Gevonden voorwerpen
Met regelmaat zit de zwarte bak met gevonden voorwerpen (op de gang) redelijk vol. Kijkt u vooral of er
iets van uw kind bij zit. Regelmatig zetten we de bak even buiten neer om alles nog eens extra onder de
aandacht te brengen.

Zomerdorp, Lentedorp en Herfstdorp nieuws
Vanwege de vakantie en de flex weken brengen we
deze keer het nieuws gezamenlijk.
Van 3 tot en met 18 oktober was het
Kinderboekenweek! Dit jaar was het thema
Vriendschap. Na een theatrale opening werd het
onderwerp besproken en afgesloten met een
boekenmarkt.
12 oktober zijn de kinderen van het zomerdorp naar de
voorstelling van De Reuzenperzik geweest, naar het
verhaal van Roald Dahl. Een spannende, muzikale en
leuke voorstelling.
Na afloop van de voorstelling is het Zomerdorp op
bezoek geweest bij het Herfstdorp. En toen was het
herfstvakantie, ofwel: de flex week met eigen werk waarmee de kinderen zelfstandig konden werken, veel

zon in de pauze en aansluitend knutselmiddagen waarin kinderen met hun creatieve ideeën aan de slag
konden.
Wat hebben we hard gewerkt in de vakantie! De kinderen krijgen steeds beter inzicht in hun eigen
handelen en weten steeds beter welk werk ze kunnen maken. Fijn om even een weekje in dezelfde groep
te zijn om juist veel aandacht te besteden aan de zelfstandigheid, inzet en volgehouden aandacht. Mooi om
na de vakantie deze vaardigheden nog verder uit te breiden in ons Zomerdorp.
Maandag 5 november en maandag 12 november hebben we een excursie gepland staan, een gave
dansworkshop. Alle kinderen gaan naar deze excursie, we gaan alleen verdeeld in twee groepen. Het kan
dus zijn dat uw kind pas 12 november de dansworkshop heeft. Wij zijn nog dringend op zoek naar ouders
die in de ochtend (8:30-11:00) kunnen rijden. Fijn als u kunt helpen! Voor meer informatie en
aanmeldingen kunt u terecht bij Vera.

Workshops
Na de herfstvakantie (week 45) starten de eerste workshops! Dankzij veel enthousiaste reacties en een
aantal zeer fanatieke ouders krijgen kinderen na de vakantie een veelzijdig en gevarieerd aanbod. In de
komende nieuwsbrieven zullen we dan ook regelmatig updates plaatsen over onze gave workshops! Ook
Walter (vader van Mika en Emily) komt ons elke woensdag helpen bij het lezen, super fijn! Wanneer u nog
tijd over heeft, ben u uiteraard van harte welkom om ook met de kinderen te komen werken. Stuur dan een
mailtje naar onze dorpsouder Vera: zomerdorp@schoolofunderstanding.nl
Vrijdag 9 november start een nieuwe workshop yoga & mindfulness op school. En omdat we het belangrijk
vinden om samen met ouders te werken op die School of Understanding is dit een workshop voor kinderen
en ouders samen! We doen oefeningen met mindfulness onder aandacht van Stephanie Schriek en yoga
met Nienke Denekamp. Iedere les bestaat uit een deel apart van uw kind, maar we komen ieder les samen
voor ouder en kind. Het is een lessenserie van 5 lessen waarin we even een rustmoment zijn in de drukke en
stressvolle tijd tijdens en voor de feestdagen.
We hebben nog een paar plekken vrij dus mocht u zich willen opgeven (of vragen hebben) dan kunt u
mailen naar n.denekamp@schoolofunderstanding.nl

Mededelingen van het MT
Participatieavond
Op dinsdag 13 november om 19:30u hebben we op de Pandora een SoU-brede participatieavond. Alle
dorpen (Lente, Zomer, Herfst en Dorpsplein) zullen samen in gesprek gaan over een aantal thema’s. Deze
keer staat in het teken van onze visie en de vertaling naar de praktijk. Aan de hand van onze veertien
principes zullen we de visie zo concreet mogelijk maken door juist voorbeelden te geven uit elk dorp.
Bijvoorbeeld het leren in je eigen tempo: hoe ziet dat er dan uit in elk dorp? En wat doet uw kind op een
dag? Hoe houden we de ontwikkeling in de gaten? Hoe zorgen we ervoor dat uw kind krijgt wat het nodig
heeft? Ook zullen we samen terugkijken op de fantastische uitslag van de onderwijsinspectie. Hoewel we
het officiële rapport nog niet binnen hebben, delen we heel graag al de eerste bevindingen met jullie. Alle
Dorpscoördinatoren zullen aanwezig zijn op deze avond en er is voldoende ruimte om vragen te stellen.
Graag zien we u op dinsdagavond 13 november van 19:30u-21:00u op de Pandora.

Psycho-educatie
Woensdag 14 november is de volgende psycho-educatie weer: mindfulness. Deze keer zal u niet alleen
luisteren, maar mag u ook meedoen met bepaalde opdrachten en oefeningen. Juist door het zelf te ervaren,
krijgt u nog beter inzicht in wat de kinderen op school leren. We zien jullie weer graag op woensdag 14
november op de Pandora op het yogaplein om 8:30u voor de Nederlandse versie en 9:30u voor de Engelse
versie.

Nationaal schoolontbijt
Ook wij doen weer mee aan dit fantastische initiatief. Op woensdag 7 november zullen wij het
schoolontbijt houden. U mag net als vorig jaar weer een bord, beker en bestek (voorzien van naam en in
een plastic tas) meegeven zodat we gezellig met elkaar kunnen ontbijten. Meer informatie is te vinden op:
https://www.schoolontbijt.nl/home
We zijn nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om op dinsdag 6 november de lokalen een beetje
gezellig in te richten en alvast wat dingen klaar te zetten. Heb je na schooltijd even een half uurtje tijd, loop
dan even naar binnen en vraag naar Milou (Pandora) of Jet (Landtong).

Sollicitanten
Zoals jullie weten zijn we altijd druk op zoek naar de beste mensen voor onze school. Om ook het
sollicitatieproces op een innovatieve wijze in te richten hebben we gekozen voor een speciale “sollicitatie
speeddate ronde”. Sollicitanten krijgen eerst uitleg over de visie en het concept en krijgen in de speeddate
de kans om zich te bewijzen. Op basis daarvan maken de Dorpscoördinatoren een keuze om te kijken wie
de volgende stap in het sollicitatieproces mag zetten. Goed nieuws: de teller staat al op 10 sollicitanten!
Hoe meer hoe beter, dus mocht u iemand kennen die bij onze school past, stuur vooral deze link door:
http://novilo.info/sou-vacature-optin-1

SOUL Support update
Feestcommissie Sinterklaasfeest
Als er nog mensen zijn die het leuk vinden om op vrijdagavond 16 november vanaf 19:00 uur te helpen met
het versieren van de school kunnen die zich aanmelden op de inschrijflijst bij de hoofdingang. We maken er
een gezellige avond van met elkaar. We willen ook weer een workshopmiddag organiseren voor het Lenteen Zomerdorp en dit zal zijn op vrijdag 30 november. Vorig jaar hadden jullie zulke leuke creatieve ideeën
dat we het dit jaar weer zo willen doen.
Tot dan! De Feestcommissie.
De SOUL
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 oktober/november
Week 45, 5 november:
5 november en 12 november:
6 november:
7 november:
9 november:
9 november:
13 november om 19:30u:
14 november:
16 november:
30 november:

start workshops
excursie dansworkshop, voor alle kinderen
lokalen inrichten, dingen klaarzetten voor het schoolontbijt
schoolontbijt
start naschoolse cursus Mad Science, 6 weken lang iedere vrijdag. Alleen
voor kinderen die aangemeld zijn.
start workshop yoga & mindfulness
SoU-brede participatieavond op Pandora
psycho-educatie mindfulness, Pandora op het yogaplein om 8:30u voor de
Nederlandse versie en 9:30u voor de Engelse versie.
versieren school voor Sinterklaas
workshopmiddag Lente- en Zomerdorp

