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Nieuwsbrief week 48 2018

Click here: Automatic translation to English.
Give it a try!
Beste lezer,
We hechten er veel waarde aan dat de buitenlandse ouders die de Nederlandse taal niet spreken een nieuwsbrief
ontvangen in het Engels. Het vertalen van de nieuwsbrief kost wel veel tijd en daarom versturen we de Engelse
versie standaard twee dagen na de Nederlandse. Te laat dus! Soms staan er dan dingen op de agenda die al zijn
geweest en dit vinden we vervelend. Bij wijze van test heb ik de optie ingebouwd om de nieuwsbrief te vertalen
naar het Engels met maar één klik! De kwaliteit van de vertaling laat te wensen over, maar is al met al niet heel
slecht. Als dit niet naar tevredenheid werkt zal ik alle ouders vragen of ze de nieuwsbrief in het Nederlands of
in het Engels willen ontvangen, zodat u het niet twee keer ontvangt. Voorlopig wordt het dan ook nog gewoon
voor u vertaald door onze vertaal-ouders.
Feedback is van harte welkom!
Groetjes,
Barbara (office manager)

Dorpsplein
De afgelopen periode hebben afscheid genomen van Nathalie en Naomi.
Sinds november werken er drie nieuwe mensen op het dorpsplein.
Hierbij een overzicht wie wanneer werkt. Binnenkort ontvangt u van ons een brief wie de nieuwe mentor van
uw kind is.

https://mail.google.com/mail/u/6?ik=f8198e9d87&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1618396315794013786&simpl=msg-f%3A1618396315…
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De Kerstvakantie staat weer voor de deur. Het dorpsplein sluit 24 december om 17.30 uur en is dan weer open
op 2 januari. Als uw kind gebruik wil maken van de opvang in de vakantie, moet u, uw vakantiedagen
bevestigen via flexkids. Wij vangen in de vakantie alleen kinderen op die op deze manier zijn aangemeld.
Mocht u geen gebruik willen maken van opvang, wilt u dan uw kind via de flexkids afmelden, zo hebben wij
een goed overzicht van wie er wel en niet komen in de vakantie.

Preschool
De afgelopen weken heeft de preschool met veel invalkrachten gedraaid. Vanaf nu zijn er weer drie vaste
gezichten op de groep te vinden. Suzanne is nieuw binnen het team. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en
woensdag. Lisette is weer terug van zwangerschapsverlof. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
En de komende weken ook op vrijdag. Sam is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.
De kinderen op de Preschool hebben regelmatig schone kleding nodig. Bijvoorbeeld omdat zij in hun broek
plassen of omdat er een beker water omvalt. Daarom willen we vragen om de kinderen altijd een tas met een of
twee setjes kleding mee te geven.
Wij hebben wel reservekleding op de groep. Als jouw kind iets van ons aan heeft, willen we vragen om de
kleding weer mee terug te geven.
Ook kunnen wij oude kleding (maat 98 en groter) goed gebruiken als reservekleding. Heb jij nog iets in de kast
liggen wat je niet meer gebruikt?
We spelen samen in de bladeren. We weten
nu dat je er met z’n allen in kan zitten en in
kan spelen. Het is superleuk om de bladeren
omhoog te gooien.

Herfstdorp
Rekenen
De afgelopen weken zijn een aantal kinderen bezig geweest met het op schaal tekenen en knutselen van het
klaslokaal. Ze waren er maar druk mee! Mooi om te zien hoe de kinderen zich ontwikkeld hebben gedurende
deze opdracht, ze vonden het namelijk best een enge opdracht om aan te beginnen (na de eerste instructie).
https://mail.google.com/mail/u/6?ik=f8198e9d87&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1618396315794013786&simpl=msg-f%3A1618396315…
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Leuk om te zien dat de kinderen ook allemaal weer een andere aanpak hebben. Ook moesten sommige kinderen
een aantal keer opnieuw beginnen omdat ze gegevens kwijt waren of omdat er gegevens niet klopten. Ze
moesten echt doorzetten! Uiteindelijk hebben we echt prachtige resultaten voorbij zien komen!

Escape room
Op woensdag 21 november werd de opgedane kennis en vaardigheden van de afgelopen periode getest in de
vorm van een escape room. Wat was dit een spannende middag! De kinderen werden opgepakt en opgesloten,
net als de gebroeders Dalton, in de gevangenis! Na het maken van de officiële boevenfoto voor het politie
archief, werden ze in de gevangenis gezet. Maar gelukkig kregen ze daar al gauw een brief van ma Dalton, die
wilde ze graag helpen ontsnappen uit de gevangenis. Ze had allerlei puzzels, opdrachten, hints en tips verstopt
in het lokaal die de kinderen moesten zoeken om vervolgens op te lossen. Alles wat ze moesten voltooien om te
ontsnappen had te maken met wat de kinderen de afgelopen periode geleerd hebben (het menselijk lichaam,
vermenigvuldigen, formules, spreekwoorden, verkleinwoorden, -heid/-teit, ng/nk, rekenen met de kalender,
samenwerken en nog veel meer). Ze hadden in totaal 45 minuten de tijd voordat de bewaker terug zou komen
van zijn ronde, geen tijd te verliezen dus! Het was nog knap lastig want buiten alle opdrachten om werden ze
ook nog afgeleid met een leuk Lucky Luke filmpje, die was namelijk te zien/horen op het digibord
(#executievefuncties). Na hard werken is het elk groepje gelukkig gelukt om de laatste sleutel te vinden en
uiteindelijk ook om te ontsnappen! Wat een kanjers!
Wij hebben er van genoten om de escape room te maken en de kinderen zijn er enthousiast mee aan de slag
gegaan. Dus zeker voor herhaling vatbaar!!

IPC
De komende 3 weken gaan de kinderen bij IPC aan
de slag met Nederland Waterland. Dit gaat met name
over de manier waarop er in Nederland wordt
omgegaan met de dreiging van het water vanuit de
zee. Waarbij natuurlijk ook de watersnoodramp
aanbod zal komen. De kinderen leren over de
verschillende maatregelen die in ons land werden en
worden genomen om bebouwing mogelijk te maken
en veilig te stellen zelfs in gebieden die bedreigd
worden door de zee. Zij waren zeer verbaasd om te
ontdekken dat sommige van hen wel meer dan 4
meter onder de zeespiegel wonen. Zij onderzoeken
hoe er land is gecreëerd in gebieden waar vroeger
alleen maar water was. Zo zijn ze in groepjes bezig
om een maquette te maken van een droogmakerij.
https://mail.google.com/mail/u/6?ik=f8198e9d87&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1618396315794013786&simpl=msg-f%3A1618396315…
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Oproep begeleiding workshops!
Via deze nieuwsbrief willen we ook nog even een extra oproepje doen rondom de workshops. In december
worden de woensdag en vrijdagmiddag anders ingevuld o.a. door Sint- en Kerstactiviteiten en IPC. Maar in
Januari willen wij weer van start met een nieuwe workshopronde. Maar om dit mogelijk te maken hebben we
jullie hulp nodig!! Wij willen graag een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan kunnen bieden in kleinere (max. 10
kinderen) groepen. Denk aan dans, koken, programmeren, techniek, wetenschap, natuur, handwerken, sport,
enz. Heeft u een interesse, hobby of talent die u graag met de kinderen wil delen in de vorm van een
workshop?!
De workshops zijn altijd een groot succes, maar het kan helaas echt niet zonder jullie als ouders! Duss…..
1. Kan 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. Bij twijfel, wel tijd maar geen idee wat, maar een aantal keer beschikbaar: geen probleem, neem even
contact op om te overleggen!!
3. Kan je een andere ouder/leerkracht ondersteunen bij een workshop? Ook al is dat maar voor een
aantal uur → meld je dan ook aan!
4. 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: 16 januari en 18 januari
Week 2: 23 januari en 25 januari
Week 3: 1 februari
Week 4: 6 februari en 8 februari
Aanmelden kan met een mailtje naar: herfstdorp@schoolofunderstanding.nl en/of
m.wolfs@schoolofunderstanding.nl

Zomerdorp
Workshops
Elke Freaky friday zijn er workshops. Vijf vrijdagen volgen de kinderen in een vaste groep een workshop. De
ouders begeleiden de kinderen en komen tot de fantastische resultaten. Enkele voorbeelden zijn EHBO,
poppenkast en cosmetica: eetbare make-up dus. Dat proeft naar meer! Ook zijn er groepen die workshops
tekenen volgen, waarbij het geven van feedback aan elkaar zorgt voor het ontwikkelen van tekenvaardigheden.
Google voor een voorbeeld: Austins butterfluy.

IPC
Het thema chocolade wordt tijdens IPC nog steeds onderzocht. De kinderen brengen nu het antwoord op de
vraag: Waar komt chocolade vandaan? in kaart. Ze praten verder over de vraag of cacaobomen in de
https://mail.google.com/mail/u/6?ik=f8198e9d87&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1618396315794013786&simpl=msg-f%3A1618396315…
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schooltuinen kunnen groeien?
En daarna? Daarna duiken ze de geschiedenis is. Om te ontdekken wat de woorden ‘Xocolatl’ en ‘Chocolatl’
beteken en of chocolademelk vroeger dezelfde smaak had als nu. En daarna? Daarna zullen ze onderzoeken
welke chocolade er nu allemaal is en hoe die dan in werkelijkheid smaakt. Wordt vervolgd.

Sint
De sint is weer in het land en dat is door de hele school te zien! Vrijdag 16 november hebben een heleboel
ouders super fijn voor ons de school versierd. Daar zijn we ontzettend blij mee, dus dank naar iedereen die heeft
geholpen! Ook hebben we met hulp van ouders donderdag 22 november pepernoten gebakken. Dat was zeker
een succes, ze zijn erg lekker geworden!
Woensdag 28 november gaan we met alle kinderen de schoen zetten. Daarom de vraag of alle kinderen deze
dag een extra schoen mee kunnen nemen.
Woensdag 5 december komt de Sint bij ons op school. Dit jaar zal hij wat later aankomen, namelijk rond 9:30
uur. Daarom aan iedereen de vraag niet te wachten tot de Sint er is. Wij vangen de kinderen op en zullen met ze
kijken naar de aankomst. Sint en Piet zullen alleen op Pandora komen, op de Landtong doen de kinderen
surprises. Om bij te komen van het Sintfeest mogen de kinderen donderdag 6 december heerlijk uitslapen. Deze
dag begint, zoals eerder aangegeven in de jaarkalender, om 9.30 uur. Zoals gebruikelijk start de Landtong een
kwartier eerder. Daar zijn de kinderen dus om 9.15 uur van harte welkom.

Oproep sint- en kerstcommissie
Om de school straks weer helemaal in de kerstferen te krijgen, is er heel wat wat ouderhulp nodig. We hopen
dat jullie willen helpen! Het gaat om de volgende data en activiteiten.
Op donderdag 6 december worden vanaf 13.30 uur de Sintspullen opgeruimd.
Op vrijdagochtend 7 december worden vanaf 08.30 tot ongeveer 10.00 uur de kerstbomen opgezet.
Op vrijdag 14 december zoeken we mensen die willen komen helpen met het maken van kerststukjes met de
kinderen.
Voor alledrie deze activiteiten zijn ouders nodig. Zonder jullie gaat het ons niet lukken, dus we hopen op veel
handen! Je kunt je opgeven bij Dewi via: dewyzijde@gmail.com of 06-14238458.

Kerst
Op woensdag 19 december is het op de School of Understanding kerstfeest! Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 deuren open
17.15 - 17.45 de kinderen eten met hun eigen ontwikkelgroep op de Pandora. Ouders borrelen in de aula.
18.00 - 19.00 iedere groep laat een kort liedje of gedichtje zien met betrekking tot kerst aan alle ouders.
De maaltijd voor de kinderen wordt verzorgd door het Herfstdorp. Voor de ouderborrel geldt dat iedereen zelf
een drankje of een hapje mee mag nemen, zodat jullie er ook een feestje van kunnen maken!

Agenda
Vrijdag 30 november: sint workshops
Woensdag 5 december: sint op school. Opvang sluit om 17:30 uur
6 december: uitslapen! Pandora: dag begint om 9:30 uur. Landtong: dag begint om 9:15 uur. Opruimen
sintspullen, vanaf 13:30 (Pandora)
Vrijdagochtend 7 december: opzetten kerstbomen, vanaf 8:30
https://mail.google.com/mail/u/6?ik=f8198e9d87&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1618396315794013786&simpl=msg-f%3A1618396315…
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