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Nieuwsbrief week 3 2019

Automatic translation to English

Agenda
Vrijdag 18 januari om 14:30 uur
Maandag 21 januari van 19:30-21:00 uur

Schoonmaakactie Zomerdorp
Participatieavond op locatie Pandora

Week van 4 februari
Donderdag 7 maart

Eindadvies gesprekken Herfstdorp kinderen
Science Fair (details volgen)

Mededelingen van het MT
Allereerst nog de beste wensen voor iedereen! We wensen iedereen een heel mooi jaar toe, vol bijzondere en
waardevolle momenten. Bij de start van het jaar zijn er weer een aantal belangrijke punten die we graag onder
jullie aandacht brengen:
Vandaag is er weer een psycho educatie geweest over het nieuwe thema Character Strenghts. Mocht u er nou
niet bij zijn geweest, hierbij de link naar de presentatie: https://prezi.com/view/ngWgWI13KgywYBFBNA6i/
We willen jullie graag herinneren aan de participatieavond op maandag 21 januari van 19.30-21.00 uur op
locatie Pandora. Deze avond zal worden gegeven door Tijl Koenderink en we zullen hier uitzoomen en samen
kijken naar waar we nu staan en waar we naartoe werken met de School of Understanding. U bent van harte
uitgenodigd!
Een compacte, Engelstalige, versie van deze avond wordt op video opgenomen en in de daaropvolgende
nieuwsbrief verstuurd.
Afgelopen week hebben we een aantal verzoeken gekregen om de (flex)vakanties om te ruilen. Helaas kunnen
we hier, zoals eerder aangegeven, geen gehoor aan geven. De planning is gemaakt op de gegevens die we al
hebben. Het ruilen zou maken dat we ook moeten schuiven met het aantal teamleden en deze hebben inmiddels
ook al vakanties gepland.
Workshops
Volgende week start de nieuwe workshop ronde weer.
Wij hebben nog enkele plekken bij de volgende workshops:
Bouwgabbers
Koken
Schaken
Mocht uw kind nog willen deelnemen aan een van deze workshops, kunt u een mail sturen naar
j.mager@schoolofunderstanding.nl

Lentedorp
Zelfstandig naar binnen
Hoe meer je zelf doet, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt (‘ik kan het zelf’ - een gevoel van autonomie). Daarom

is het beleid van de school dat kinderen afscheid nemen bij de klapdeur en zelfstandig hún school binnen gaan.
Willen jullie er weer aan denken dit ook te doen? Er zijn een aantal uitzonderingen van kinderen voor wie een
andere afspraak geldt, dit is specifiek afgesproken met de mentor. Voor alle anderen geldt weer vanaf maandag:
zelfstandig afscheid nemen bij de deur. De kinderen ruimen dan zelf hun spullen op en gaan zelf hun klas
binnen.
Voor nieuwe kinderen geldt dat ouders de eerste 2 weken nog mee mogen om het kind te helpen en begeleiden
naar de ontwikkelgroep.
Het zou voor ons heel prettig werken als jullie de kinderen ook thuis zoveel mogelijk zelf laten doen
(aankleden, eten, spullen opruimen).
Verjaardagsmutsen
Als kinderen jarig zijn krijgen ze altijd een verjaardagsmuts. Hiervoor hebben wij super leuke figuren om op de
muts te plakken. Gitaren, tijgers, piraten en ga zo maar door. Helaas raken ze op en zijn we op zoek naar ouders
die het leuk vinden om nieuwe te maken. Mocht je dit willen doen, mag je dag doorgeven aan Erienne of mailen
naar e.vanderveen@schoolofunderstanding.nl.
IPC thema ‘Welkom in het poppentheater’
Afgelopen maandag zijn we begonnen met ons nieuwe IPC thema ‘Welkom in het poppentheater’. Als opening
hebben Aline en Erienne het sprookje van De Kikkerkoning uitgespeeld. De kinderen vonden het super leuk en
zijn nu ook al zelf enthousiast in de poppenkast te vinden.
Spullen IPC
Om de speelhoeken te kunnen inrichten naar ons nieuwe IPC thema zijn wij op zoek naar de volgende spullen:
kledingrek
hangertjes
spiegel (het liefst met niet breekbaar glas)
speelgoedmicrofoon
boa
hoed
verkleedkleding
hakken
glitterpakken
gitaar
speelgoed eten

Zomerdorp
Disco

Het was zover: dansen, nagels lakken, een chillplek en (gezonde) snacks. De Foxkids
hebben door een geweldige voorbereiding genoten van een geweldig disco feest!
IPC
Het nieuwe thema voor IPC is begonnen; de actieve planeet. Er wordt met boeken en
internet onderzoek gedaan naar de elementen vuur water lucht en aarde, een
muurkrant. Het thema zal duren tot de voorjaarsvakantie.
Leesplezier!
Op het leesplein worden veel leuke leesspellen gedaan om de leesvaardigheid te
verhogen. Margot heeft thuisleesboekjes meegegeven. Nu al dagelijks tien minuten (samen) aan het lezen?
Fantastisch? Nog niet? Dan is dit de kans om hier alsnog beginnen! Heel veel leesplezier!

Herfstdorp
IPC thema: ´Een dorp bouwen - Waar wonen we?´
De komende weken zullen we in het Herfstdorp werken met het IPC thema: ´Een dorp bouwen - Waar wonen
we?´. In dit curriculum wordt wederom aangegeven wat kinderen zullen leren - de leerdoelen - op drie
gebieden:
De vakken van het curriculum. De leerdoelen voor elk vak zijn minstens zo uitdagend als de doelen die
in andere curricula in binnen- en buitenland worden aangeboden.
Persoonlijke ontwikkeling. De kenmerken die kinderen zullen helpen om op een meer zelfstandige en
verantwoordelijke manier te leren.
Internationaal begrip. De kinderen zullen beseffen dat de wereld niet ophoudt bij Nederland, en dat er
verschillen zijn met andere landen en culturen, maar tegelijkertijd zal het een gevoel van samenhang
met de rest van de wereld ontwikkelen.
Elke unit kent specifieke doelstellingen gebaseerd op de leerdoelen voor één of meer van de vakken. Tijdens
deze unit zullen we ons richten op aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuur, mens & samenleving en
internationaal.
Bij Aardrijkskunde leren we:
Over verschillende soorten plaatsen;
Over voorzieningen in onze regio;
Over het dorps- en stadsleven in ons land en in andere landen.
Bij Geschiedenis leren we:
Over de geschiedenis van steden, dorpen en ook huizenbouw;
Over de geschiedenis van twee plaatsen in Nederland en voor sommige kinderen ook andere landen.

Bij Techniek leren we:
Welke materialen zijn gebruikt voor gebouwen bij ons in de buurt;
Hoe we onze eigen Romeinse weg kunnen maken;
Over milieuvriendelijke gebouwen en woonplaatsen.
Bij Natuur leren we:
Hoe je verschillende materialen kunt onderscheiden.
Bij Mens en Samenleving leren we:
Over extra voorzieningen in onze regio.
Bij Internationaal leren we:
Over de kwaliteit van leven in Nederland en andere landen.
Alle activiteiten die we ondernemen zijn speciaal bedacht om de kinderen te helpen de genoemde leerdoelen te
bereiken. De kinderen zullen lezen, onderzoeken, schrijven, illustreren, zelfstandig werken en werken in
groepjes. Tijdens specifieke activiteiten checken wij hoeveel de kinderen gaandeweg leren.
Thuis kan er gepraat worden met de kinderen over de plaats waar jullie wonen en wat er fijn is aan de
woonplaats. Vergelijk eventueel met andere plaatsen of misschien wel andere landen waar de kinderen eerder
hebben gewoond of waar ze op vakantie zijn geweest.

Geluksmomentje van vorige week
Tijdens de levensles kregen de kinderen een blad met daarop allemaal dezelfde driehoek. Ze kregen de opdracht
om de tekening af te maken: ‘Wie de tekening correct afmaakt krijgt een punt!’ In eerste instantie was er lichte

stress (want wat is dan correct en goed?) maar uiteindelijk ging iedereen aan de slag. Na het tekenen kregen de
kinderen weer een blad met daarop dezelfde driehoek. Ze kregen nu een vrije opdracht: ‘Maak de tekening af en
gebruik je eigen creativiteit, doe wat je wilt!’ Uit onderzoek blijkt (er is een mooi filmpje te vinden op:
www.habitsofmind.nl) dat 80% in eerste instantie een huisje tekent met de gegeven driehoek. Dat wordt vaak
geassocieerd met een correcte tekening. Pas de tweede keer, zonder dat het correct moet, komen er normaliter
creatieve creaties uit. Het doel was dan ook: ‘Ik weet wat de kracht is van creativiteit.’ Maar het mooie was dat
in het Herfstdorp gelijk al de eerste keer heel veel verschillende creatieve tekeningen gemaakt werden! De
kinderen hebben ondertussen door dat als iemand vraagt om een tekening ‘correct’ af te maken dat het sowieso
goed is; omdat het hun eigen creatie en tekening is! Naast het geplande doel kwam er dus ook iets anders moois
uit, vanuit de kinderen zelf, echt genieten voor ons als school!
Nu we toch geluksmomenten aan het delen zijn... Kijk deze toppers (plus Renske en Martijn die niet op de foto
staan) dan eens?! De Landtong wordt op dit moment schoongemaakt door deze super ouders, echt zo fijn! En
niet alleen op de Landtong wordt gesopt, ook de Pandora wordt onder handen genomen. Ongelofelijk lief, we
waarderen dit enorm!
Veel van jullie zijn al druk bezig met het maken van keuzes rondom het voortgezet onderwijs, het komt nu
tenslotte voor sommigen ook wel heel dichtbij allemaal. Ondertussen hebben wij ook niet stilgezeten en hebben
wij het één en ander uitgezocht om alles zo duidelijk mogelijk te maken. Alle informatie over de verschillende
aanmeldings- en lotingsprocedures binnen Amstelveen en Amsterdam zijn op de VO bijeenkomst van dinsdag
15 januari gedeeld. Hopelijk weet iedereen nu welke stappen er gezet moeten worden. In de week van 4 februari
worden eindadvies gesprekken gevoerd. Mochten er nog verdere vragen zijn dan staat onze deur uiteraard altijd
open.

Geef mij maar een boek!
In 2016 startte Geef mij maar een boek! met als doelstelling leesbevordering en stimuleren van het eigen
boekenbezit. In dat jaar stond het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw centraal, in 2017 Achtste-groepers
huilen niet van Jacques Vriens en in 2018 Ronja de Roversdochter van Astrid Lindgren.
Van elk boek vonden meer dan 200.000 exemplaren hun weg naar kinderen in het hele land. Een groot succes!

Alle reden om de campagne te herhalen onder de naam Geef een boek cadeau!.
Voor 2019 is de keuze gevallen op de prachtige kinderboekenklassieker Kruistocht in spijkerbroek van Thea
Beckman, geschikt voor leerlingen van groep 6 t/m 8.
Kruistocht in spijkerbroek verscheen in 1973 en is inmiddels bijna toe aan een honderdste druk. Het is bekroond
met een Gouden Griffel en de Europese Prijs voor het beste historische jeugdboek. Lezers van de Volkskrant
riepen het uit tot mooiste kinderboek ooit.
Omdat de gemeente Amstelveen het belang van leesbevordering onderschrijft, werkt zij net als in voorgaande
jaren graag mee aan de campagne en biedt de mogelijkheid om, in samenwerking met Boekhandel Libris
Venstra, alle 8e-groepsleerlingen van de Amstelveense basisscholen het boek gratis cadeau te doen.
De boeken worden binnenkort afgeleverd op de Landtong.

Preschool
Tussen 08.00 uur en 08.30 uur is de inloop op de Preschool. Tijdens de inloop nemen wij uitgebreid de tijd om
de overdracht goed te laten verlopen. Vanaf 08.30 willen wij graag starten met ons programma. Wij merken
steeds vaker en vaker dat kinderen (veel) later binnen komen. Hierdoor wordt ons programma verstoord of we
kunnen zelfs helemaal niet starten. Voor de kinderen is het prettig als zij op tijd binnen zijn zodat zij rustig
kunnen opstarten.
De afgelopen periode hebben wij veel feestjes gehad van kinderen die 4 jaar zijn geworden. Nogmaals
gefeliciteerd! Als je 4 bent, dan mag je naar het Lentedorp, leuk! Doordat er veel kinderen zijn doorgestroomd
hebben wij weer veel plek voor nieuwe plaatsingen.
Kinderen tussen de 2 jaar en 4 jaar kunnen bij ons op de Preschool terecht. De breng- en ophaaltijden zijn
(deels) gelijk aan de rest van de school. De kinderen worden tussen 08.00 uur en 08.30 uur verwacht. Voor het
ophalen van de kinderen hebben we drie vaste momenten, namelijk: 13.00 uur, 14.30 uur en 18.00. Voor de
kinderen die slapen tussen de middag hebben wij een speciaal slaapkamer ingericht. Op de Preschool krijgen de
kinderen tussendoortjes (fruit, crackers en groenten) en de lunch (broodmaaltijd) aangeboden. Tegen
vergoeding is het ook mogelijk om een warme maaltijd aan te bieden. Voor meer informatie kan je terecht bij
Lisette, Sam, Suzanne of Judith.

SOUL Support
Met succes: De schoonmaakactie bij het Lentedorp en Herfstdorp is zeker geslaagd te noemen. Die van het
Zomerdorp staat gepland voor as vrijdag 18 jan om 14.30. Kinderen mogen mee. Bedankt aan alle ouders die

mee helpen, een schone en opgeruimde school geeft voor zowel de kinderen als de leerkrachten een heerlijk
gevoel en zorgt voor een goede start van het nieuwe jaar. 2. Een ander succes is dat er geen luizen gevonden
zijn in het Lentedorp en hopelijk ook niet in het zomerdorp, daar hebben met z'n allen toch heel hard ons best
gedaan om ze weg te houden.
What's new: Een nieuw jaar met ook weer nieuwe evenementen op de kalender, na het enorme succes van
vorig jaar staat ook dit jaar op 7 maart de Science Fair op de kalender. Het Natuurwetenschappelijke Event door
ouders en kinderen, voor ouders en kinderen. Heb je hier leuke ideeën voor, wil je graag meehelpen of ken je
een partij die zou willen sponsoren, let us know!
Wie helpt ons: 1. Schoonmaak as vrijdag, ook van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de aula, gangen,
lerarenkamer, etc. Kinderen zijn welkom 2. Lezen en zingen van engelse boeken 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: 1. Televisie scherm wat als Digibord gebruikt kan worden als lesondersteuning in het lentedorp,
zoals bij bijvoorbeeld de Engelse les 2.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
(https://www.facebook.com/groups/SOULSupportAmstelveen/) 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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