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Agenda

Vrijdag 14 december: kerststukjes maken met de kinderen
Woensdag 19 december: KERSTFEEST
Donderdag 20 december: speelgoeddag. Om 12 uur: start kerstvakantie (kinderen om 12 uur opgehaald
(je hoeft dus geen lunch mee te geven)
Vrijdag 21 december: VRIJ
24 december: opvang sluit om 17:30 uur
2 januari: opvang weer open
Donderdag 10 januari: gezellige schoonmaakavond met aansluitend een nieuwjaarsborrel voor de
ouders (beide locaties).
Workshopdata januari en februari 2019
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

Kerstviering 19 december
Het einde van het jaar 2018 is weer in zicht en dat betekent dat ook onze gezellige kerstviering er weer aan
komt op woensdag 19 december!
Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 uur deuren Pandora open.
17.15-17.45 uur kinderen eten met hun ontwikkelgroepen op de Pandora / Ouderborrel in de aula.
18.00 - 19.00 uur alle ontwikkelgroepen voeren een kort liedje/stukje op voor elkaar en de ouders in de aula van
de Panta Rhei (de middelbare school tegenover ons).
De kinderen mogen deze avond in feestelijke kleding naar school komen en zullen met elkaar dineren in de
groep. Iedereen, dus ook de kinderen van het Herfstdorp, eet op de Pandora. Er hangen vanaf donderdag
intekenlijsten bij de groepen wie er hapjes mee wil nemen voor het diner. Om ervoor te zorgen dat we niet veel
te veel eten moeten weggooien zullen de lijsten kort zijn. Voor de ouderborrel is het ook de vraag om zelf
hapjes en drankjes mee te nemen. Misschien is het wel een leuk idee om ‘s middags samen met de kinderen iets
lekkers te maken voor deze avond?
Na het eten en de borrel willen we vragen om er met z’n allen voor te zorgen dat de aula en klaslokalen weer
opgeruimd worden. Met vele handen is dit binnen enkele minuten gepiept. Als dit gebeurd is lopen de kinderen
met hun ontwikkelgroep naar de Panta Rhei. Daarna zijn de ouders ook welkom om plaats te nemen en te
kijken naar welke liedjes of stukjes of gedichtjes de kinderen hebben voorbereid.
Om chaos te voorkomen willen we ook met de kinderen eerst weer terug naar de SoU lopen om daar opgehaald

te worden en naar huis te gaan. Extra handen van ouders zijn ook dan welkom om alles weer in de normale staat
terug te krijgen.

Lentedorp
In het Lentedorp zit de kerstsfeer er alweer goed in. Na een kort maar krachtig thema Speuren en Verzamelen,
met onder andere een bezoek aan het prachtige natuurgebied Gooi- en Vechtstreek en een bezoek van een heuse
boswachter in het Lentedorp en een speurtocht door de buurt was het tijd voor de Sint in ons prachtig versierde
Dorp. Met een huis van de Sint, een stoomboot, een inpakhoek en ruimte voor verlanglijstjes en het Grote
Sinterklaasboek had de Sint het Dorp veranderd in een heerlijke leeromgeving. Meteen nadat de Sint weg was,
kwamen de kerstbomen en -ballen weer onder het stof vandaan en zijn de kerstbomen versierd en verkeren de
pleinen in kerstsferen.
De donderdag voor de vakantie is het weer speelgoeddag. De kinderen mogen dan speelgoed meenemen om
met elkaar mee te spelen op school. Oorlogsspeelgoed of speelgoed dat geluid maakt, mag thuis blijven deze
dag.

Herfstdorp
Vijf december, wat was het een gezellige feestdag in het Herfstdorp op ! De ochtend stond in het teken van
#surprises en wauw!!! Wat zijn er weer fantastische surprises en gedichten gemaakt voor elkaar; eenhoorns,
voetbalvelden, joysticks, make-up tafels, dieren en nog veel meer andere gave dingen! Complimenten aan
iedereen, echt super gedaan. In de middag kom er gezellig met alle nieuwe cadeautjes gespeeld worden, werd er
een film gekeken en gedanst in de disco. Als verrassing waren er ook nog een paar grote cadeaus in de gang te
vinden met onder andere leuke en leerzame spellen plus een basket voor buiten. Sinterklaas was weer erg gul
dit jaar, het kon niet op vandaag!

Vorige week zijn we bezig geweest met het geven en ontvangen van verschillende soorten feedback. Wat doet
het met je? En hoe geef jij feedback? We hebben onder andere inspiratie opgedaan door te kijken naar ‘Austin’s
butterfly’. In dat filmpje wordt duidelijk hoe je door middel van feedback je prestatie kan verbeteren. We
hebben het zelf ook geprobeerd in de ontwikkelgroep en het proces was erg mooi om te zien! De kinderen
gaven elkaar feedback op hun werk waardoor ze steeds beter en preciezer een tekening van een beer, fiets,
kasteel of konijn konden tekenen. Erg interessant om te zien en om te ervaren!
Daarnaast kwam vorige week Attila (vader van Faye en Olivia) bezoek brengen aan de kinderraad van het
herfstdorp. Hij liet een documentaire zien over de klimaatverandering. Een documentaire die gemaakt is door
kinderen voor kinderen. Een erg interessante les waarbij de kinderen naderhand met elkaar in debat gingen.
Het herfstdorp wenst alvast iedereen via deze nieuwsbrief hele fijne feestdagen toe en een sprankelend
nieuwjaar vol met vreugde en geluk!

Oproep begeleiding workshops!
Eerder hebben wij een oproep gedaan voor de workshop. Helaas hebben wij onvoldoende aanmeldingen
gekregen voor het geven van workshop. Om deze reden hebben wij besloten om naar de groep 8 workshop twee
andere workshops te geven. Deze worden verzorgd door de leerkrachten zelf. Echter zullen de leerkrachten heel
blij zijn als er wat extra handen aanwezig zijn ter ondersteuning. Mochten er ouders zijn die graag die extra
ondersteuning willen en kunnen geven op woensdag en vrijdag van één tot twee uur, dan zou dat heel erg fijn
zijn. Dus...
1. Kan je vier weken lang een woensdagmiddag en/of vrijdagmiddag (13.00-14.00 uur) komen helpen ter
ondersteuning? --> meld je dan aan!
2. Kan je als ouder maar één of twee keer? Geen probleem; meld je dan ook aan!
3. Bij twijfel, wel tijd maar geen idee wat, neem even contact op om te overleggen!!
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: 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
We hebben samen afscheid genomen van Lisanne. Dit hebben we gedaan door haar samen heel veel wensen te
geven, deze op te schrijven, in een glazen pot te verzamelen en aan haar te geven. Dank namens Lisanne!
Op het planbord hangen nieuwe kaartjes die erg fijn en duidelijk voor de kinderen zijn.
De roze kleur is erbij gekomen voor de kinderen die nog heel eventjes naar het Lentedorp kunnen gaan.
In deze donkere decembermaand moeten ook alle kinderen op tijd op school komen.
En dan was er natuurlijk samen schoen zetten! Iedereen in het Zomerdorp heeft gezongen voor de Sint en een
schoen gezet. Heel spannend en gezellig!
Op het rekenplein zijn kinderen aan de slag gegaan met wegen. Gewichten dus. Thuis ook aan de slag met
maten? Een mooie manier om te oefenen is om thuis te laten helpen met koken. Bijvoorbeeld door de
hoeveelheid van een product te laten wegen. Of een zak pepernoten op een weegschaal te zetten en de
pepernoten eruit te halen. Volgende wordt er gewerkt met de tafels, handig voor het verdelen van de
kerstkransjes.
Op het Leesplein is iedereen die Veilig Leren Lezen volgt gestart met de volgende kern. Ieder kind heeft een
thuisleesboekje meegekregen. Voor de leesontwikkeling is het erg goed om elke dag 10 minuten uit dit boekje
te lezen. Andere boeken die aansluiten bij dit niveau mogen natuurlijk ook.
Het gaat om het maken van leeskilometers en het hebben van plezier in het lezen; dus veel leesplezier!

Mededelingen van het MT
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor dit kalenderjaar. We mogen terugkijken op een mooie periode. Van
de mooie geluksmomenten van de kinderen tot de prachtige beoordeling van de inspectie. Van de geweldige
inzet van ouders tot een team wat ontzettend bevlogen werkt. Ondanks de uitdagingen die er lagen op het vlak
van de personele bezetting hebben we er met elkaar voor kunnen zorgen dat alle kinderen gewoon onderwijs
op school hebben kunnen krijgen en we niemand naar huis hoefden te sturen. Een mooie prestatie!
Het is nu tijd voor een welverdiende vakantie voor iedereen. Komende anderhalve week mogen we nog
genieten van een aantal mooie activiteiten zoals de kerstknutsel en het kerstdiner en de kerstviering.
Donderdag 20 december start de kerstvakantie om 12.00 uur. Dat betekent dat de kinderen deze dag om 12
uur worden opgehaald ( je hoeft dus geen lunch mee te geven) en dat de kinderen vrijdag 21 december ook
vrij zijn.
Wij wensen jullie ontzettend mooie feestdagen toe en zien jullie graag weer in 2019!

SOUL Support Update
Met succes
1. We hebben weer goede WiFi op Pandora, want afgelopen zaterdag is er
een grote upgrade gedaan aan het WiFi-systeem door de ICT commissie.
Er zijn meerdere nieuwe access points toegevoegd, die allemaal hetzelfde
lijken te zijn waardoor een gebruiker automatisch wordt doorgezet naar
het sterkste signaal.
En afgelopen maandag is er een nieuwe printer gearriveerd op de
Landtong en is deze samen met de ICT-groep succesvol geïnstalleerd.
Wat een aanwinst: het apparaat kan nieten, en printen vanuit de cloud. En de grootste plus is dat leerkrachten
niet meer naar Pandora hoeven voor grote kopieer klussen.
2. De Sinterklaas viering was een enorm succes. De kinderen kon dit jaar hun hart ophalen met de mooie
versiering, pepernoten bakken, en ook het bezoek van de sint en zijn Piet hebben ze erg van genoten. Dankjewel
aan de ouders die zo ontzettend hard hun best hebben gedaan. De Sint was nog niet eens het land uit en toen
hing de kerstversiering er al weer.
3. Afgelopen week is de Engelse schrijver JJ Leyland op school geweest om de kinderen van het zomerdorp
voor te lezen uit zijn boek 'Mad at Dad!'. De kinderen vonden dit superleuk, een echte schrijver in de klas. Zijn
boek is te koop op bol.com.
What's new?
Donderdag 10 januari zullen we voor de ouders op beide locaties een gezellige schoonmaakavond houden met
aansluitend een nieuwjaarsborrel. We willen graag fris en schoon het nieuwe jaar in en de lokalen en school
kunnen echt wel een poetsbeurt gebruiken. Helaas zitten alle hoekjes en stofrandjes, tafels afsoppen niet bij het
schoonmaak contract van de gemeente in begrepen, en zal de school dit echt zelf moeten aanpakken. Zoals
jullie weten stopt het team al zoveel vrije uren in de school en willen we dit graag van ze overnemen. Aanvang:
19.00 en hoe sneller we klaar zijn des te sneller we met elkaar kunnen borrelen.
Wie helpt ons?
1. As. vrijdag gaan we kerststukjes maken van 12.00-14.00. Wie helpt er mee?
2. Het aansluiten van een vaatwasser bij de pre-school.
3. Lezen en zingen van Engelse liedjes elke vrijdagochtend in het zomerdorp 8.30 - 9.00. Liefst door native
speaker. Dit wordt al geruime tijd in het Lentedorp gedaan door ouders en is een enorm succes. Graag willen we
dit nu ook in het zomerdorp gaan doen.
Op zoek naar
Twee (oude) fietsen om tussen de Landtong en Pandora heen en weer te kunnen fietsen.

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
een update van de ontwikkelingen.
Suggesties of meehelpen? Mail ons op soul.support@schoolofunderstanding.nl.

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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Dan doen we het even zo ;)
Met vriendelijke groeten,
Barbara Roozen
Office Manager
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