11/28/2018

Mail van School of Understanding - Nieuwsbrief week 46

Barbara Roozen <b.roozen@schoolofunderstanding.nl>

Nieuwsbrief week 46
1 bericht
Barbara Roozen <officemanagement@schoolofunderstanding.nl>
Aan: team.amstelveen@schoolofunderstanding.nl

15 november 2018 om 16:18

Nieuwsbrief week 46 2018
Huishoudelijke mededeling
Beste lezer,
De nieuwsbrief is vernieuwd! Voorheen was het een in elkaar geknutseld tekstbestand dat dan als pdf naar u
gemaild werd. Op zich natuurlijk prima, als u de informatie maar krijgt. Van sommige ouders kregen wij echter
te horen dat het wel jammer is dat deze niet goed te lezen is op tablet of smartphone en dat zijn we helemaal
met hen eens. Het tweede voordeel zou moeten zijn dat deze nieuwsbrief sneller in elkaar gezet kan worden
omdat we werken met een format. Zoals met veel nieuwe dingen is dat nog niet helemaal gelukt, en hoe krijgen
we nu een bewerkbare versie naar de vertalers?
Hierbij de nieuwsbrief van week 46. Hopelijk de volgende keer nog ietsje beter en een stuk sneller!
Met vriendelijke groeten,
Barbara (office manager)

Herfstdorp
De komende weken gaan we weer extra aandacht besteden aan de growth- en
fixed mindset. Deze termen zijn niet onbekend voor de kinderen, ze hebben hier
voorgaande jaren ook al vaak mee gewerkt. Super fijn is dat, want nu kunnen we
nog dieper op de stof ingaan! De komende middagen eindigen we de dag nu met
groeivragen gericht op een growth mindset; interessant om te zien wat de
kinderen hierop antwoorden. Wellicht ook leuk om thuis op in te spelen, bijv.
tijdens het avondeten.
https://mail.google.com/mail/u/6?ik=f8198e9d87&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1617213811397149788&simpl=msg-f%3A161721381139… 1/5
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Rekenen staat in het teken van verhoudingen. Hoe zit dat precies met
verhoudingstabellen, plattegronden op schaal (zelf maken: zowel 2D als 3D) en
met de verhouding tussen procenten.
Met spelling werken we onder andere met de volgende categorieën:
Ik kan woorden met -em, -elen, -enen, -eren correct schrijven;
Ik kan woorden met -lijk of -ig correct schrijven;
Ik kan Engelse en Franse leenwoorden correct schrijven.
Met taal werken we onder andere aan de volgende doelen:
Ik ken de meervoudsvorm van zelfstandige naamwoorden;
Ik weet wat voegwoorden zijn;
Ik ken alle aangeboden leestekens en kan deze gebruiken tijdens het schrijven van een verhaal.
Tijdens de IPC lessen gaan de kinderen meer leren over verschillende belangrijke personen die een rol hebben
gespeeld in het tot stand komen van Nederland. Zoals bijvoorbeeld: Karel V, Maarten Luther, Willem van
Oranje, Philips 2, prins Maurits, Johan Oldenbarnevelt, Frederik Hendrik, Napoleon Bonaparte, Lodewijk
Napoleon Bonaparte, Koning Willem 1.
De kinderen van de Kinderraad (Missing Chapter) zijn de afgelopen weken weer veel bezig geweest met de
huidige CO2 uitstoot. Dinsdag 14 november kwam het advocatenkantoor Oranjekom langs met partners om de
kinderen een stapje verder te helpen, maar ook om te horen wat de kinderen al voor plannen hadden. Wat was
het een groot succes! Er is veel informatie uitgewisseld en de plannen worden steeds concreter. De woorden:
conferentie, klimaatplan, belangrijke mensen en bedrijven hebben we meerdere malen voorbij horen komen. We
zijn benieuwd wat er allemaal uit deze samenwerking gaat komen!

Woensdag 7 november hebben we ook in het Herfstdorp genoten van het
heerlijke schoolontbijt, altijd gezellig om met elkaar samen te ontbijten!

‘s

Middags zijn we er ook nog druk mee bezig geweest tijdens de kookworkshop.
Wat kan je allemaal maken met de restjes van vanmorgen? Ideeën van de
kinderen: appels uithollen zodat je een eetbaar fruitbakje voor de yoghurt krijgt
en tosti’s met kaas en appel.

Vorige week heeft J een spreekbeurt gegeven over de ambulance. En
wat een verrassing was het toen er plots ook echt een ambulance het
schoolplein op kwam rijden!

Alle kinderen mochten alles

grondig bekijken, wat een interessante en leerzame ochtend!

Zomerdorp
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Wat hebben we genoten van alle gave dingen die we afgelopen weken hebben gedaan. De dansworkshop was
een hit! Alle kinderen zijn naar het Stadshart gegaan en hebben genoten van een fantastische dansworkshop.
Nogmaals dank aan alle ouders die bereid waren om te helpen met het halen en brengen, zonder jullie hulp was
dit niet mogelijk geweest.
De eerste ronde workshops is geweest. Afgelopen vrijdag hebben kinderen op maar liefst 9 verschillende
plekken interessante lessen gevolgd. Van EHBO tot schilderen tot breinkasteel, alles kwam voorbij. T/m de
kerstvakantie zullen de kinderen in dezelfde groepjes blijven. Hieronder een sfeerimpressie van het schilderen
bij Ceylin.

Voor rekenen zijn we de komende periode bezig met meten, geld en tijd. Leuk als thuis dit moment aangrijpt
om het rekenen in de "echte" wereld te laten oefenen. Betrek uw kinderen bij het noemen van de juiste tijd
(digitaal en analoog), laat ze betalen in de winkel met fysiek geld en meet eens een aantal dingen in huis op.
In het Zomerdorp hebben een aantal kinderen bedacht dat ze verplicht een pen, stiften en een etui mee zouden
moeten nemen. Hoewel dit een leuk idee is, hebben we als Zomerdorp besloten dat kinderen hun eigen
spullen weer mee naar huis moeten nemen. Dit heeft twee redenen. De eerste reden is dat kinderen vooral
bezig zijn met hun eigen spullen ordenen tijdens een instructie en het daardoor niet ten goede komt van de
leerkwaliteit. Een tweede reden is dat sommige kinderen de spullen van anderen nogal interessant vinden. Het
wil nog wel eens gebeuren dat stiften in een ander laatje verdwijnen of zelfs helemaal kwijt zijn. Wij willen u
dan ook vragen om alle stiften, potloden, pennen en etui’s weer mee naar huis te nemen en even te controleren
of uw kind daadwerkelijk zijn eigen spullen heeft meegenomen.

Lentedorp
Ontdekplein
In het Lentedorp kunnen we dankzij onze nieuwe medewerker Door starten op het ontdekplein. Daar zijn we
natuurlijk allemaal super blij mee! Afgelopen woensdag zijn we gestart met activiteiten over het IPC thema
‘speuren en verzamelen’. Welke dieren leven boven de grond? Welke hebben een hol? Op de herfsttafel hebben
we het uitgewerkt. De kinderen zijn super enthousiast!
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Mindset
Ook in het Lentedorp zijn we bezig met het thema Mindset. We hebben gekeken naar Fixie en Growie,
Makkieland en Lefland en doorzetten. Wanneer zetten wij door? Wat is voor jou Makkieland? En wanneer
ben je in Lefland? Voor ieder kind is dit anders en het is mooi om te zien hoe ze hierdoor van elkaar leren. We
zullen de komende weken nog meer met mindset werken.

Mededelingen van het MT
Participatieavond
Wat fijn dat we met zoveel ouders hebben gepraat over ons onderwijs. Na een korte samenvatting van het
inspectiebezoek hebben we uitgebreid de tijd gehad om vragen van ouders te beantwoorden. Wij kijken terug op
een fijne avond!
Luizen
Helaas zijn er (weer) luizen bij een aantal kinderen gevonden. Wij hebben uw hulp nodig bij de bestrijding! Wij
willen u vragen om thuis wekelijks te controleren en in het geval van neten en/of luizen deze direct te
behandelen. Wanneer we op school luizen bij uw kind
aantreffen, wordt u gebeld om uw kind direct op te halen. Zo voorkomen we dat de luizen zich verder
verspreiden.

SOUL Support
Met succes: De boekenmarkt was een groot succes. Met name de kinderen waren ontzettend enthousiast dat ze
met hun eigen geld boeken konden kopen. Met de opbrengst van bijna € 300,- zijn we direct op pad gegaan
voor de verschillende dorpen nieuwe boeken te kopen, zo is de Harry Potter serie nu compleet, zijn er meer dan
30 nieuwe (start) leesboeken aangeschaft en kan iedere fan van de wetenschap weer zijn hart ophalen.
What's new: Vorig schooljaar heeft de sponsor commissie subsidie aangevraagd voor muziekles bij de stichting
Sempeduca en hebben we een toelage van € 3400 ontvangen. Afgelopen week zijn alle muziekinstrumenten
binnengekomen zoals Ukeleles (kleine gitaren), Boom whackers, Darbukas (trommels), Klankstaven en heel
veel andere ritme- en muziekinstrumenten. Daarbij is er ook een lesmethode aangeschaft. De eerste lessen zijn
al begonnen en kunnen als school helaas niet instaan voor de gevolgen of het geluid overlast dit potentieel met
zich mee kan brengen
Wie helpt ons: 1. as vrijdag 16 nov vanaf 19.00 zal de school (Pandora) omgetoverd worden tot een Sint en
Pieten kwartier. Hiervoor hebben we ouders nodig om weer net als voorgaande jaren de school te voorzien van
een echte Stoomboot, een Postkantoor, Kado inpak depot, 100 cadeaus verspreid door het gebouw en in elk
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lokaal een open haard. In ieder geval genoeg te doen en vele handen maken licht werk. Daarbij is het ook altijd
erg gezellig. 2. Net als voorgaande jaren zullen alle kinderen tijdens het bezoek van de Sint een cadeautje
ontvangen. De cadeaus zijn besteld enkel maar alle 200 cadeaus moeten ook ingepakt worden, we willen dit
graag doen op Woensdag 21 nov vanaf 8.30 s'ochtends, alle hulp is welkom en de koffie/thee staat klaar. 3. De
afgelopen periode zijn er aardig wat Nederlandse en Engelse boeken aangeschaft die kinderen via de schoolbieb
kunnen lenen, enkel moeten deze nog gelabeld en gestickerd worden, wie zou hierbij kunnen helpen liefst op
dinsdag, woensdag of vrijdagen?
Op zoek naar: 1. Twee fietsen om tussen de Landtong en Pandora heen en weer te kunnen fietsen. 2. We zijn
gestart het nieuwe IPC thema, namelijk chocola. Hiervoor is de school op zoek naar alles wat met dit thema te
maken heeft zoals Chocolade wikkels, decoratie materiaal, verkade blikken, etc 3. Planten hebben we inmiddels
genoeg, maar zijn nog op zoek naar een ouder die ze elke week water willen geven
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
Vrijdag 16 november vanaf 19.00: school (Pandora) omtoveren tot een Sint en Pieten kwartier
Woensdag 21 november vanaf 8.30 s'ochtends: cadeau's inpakken
Woensdag 28 november: schoen zetten
Vrijdag 30 november: sint workshops
Woensdag 5 december: sint op school

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw kind(eren) op de School of Understanding zit(ten). Het is echter mogelijk dat dit niet meer het geval is en u toch nog
onze nieuwsbrief ontvangt. Wenst u deze niet meer te ontvangen, dan heeft u hieronder de mogelijkheid uzelf uit te schrijven.
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