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Nieuwsbrief week 5 2019
Agenda
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 februari
Week van 4 februari
Dinsdag 5 februari 8:30-9:00 uur
Vrijdag 1 maart 13:00-16:00 uur
Dinsdag 5 maart 8:15-8:45 uur
Dinsdag 5 maart 8:30-9:00 uur

Welkom Nicole in Herfstdorp
Welkom Nicky in Zomerdorp (Rekenplein)
Eindadvies gesprekken Herfstdorp kinderen
Inloopochtend, Pandora
Sponsorloop en bingo, Landtong
Inloopochtend, Landtong
Inloopochtend, Pandora

Donderdag 7 maart
Vrijdag 15 maart hele dag
21 en 22 maart, en 29 en 31 mei
31 mei

Science Fair (details volgen)
Nationale onderwijsstaking. School gesloten, opvang open.
Studiedagen, school gesloten.
School en opvang gesloten

AANKONDIGING BINGO EN SPONSORLOOP GROEP 8
Hallo Allemaal.
Wij schrijven dit stukje namens heel groep 8.
Wij willen namelijk heel graag naar Texel op kamp. Hiervoor is natuurlijk geld nodig, wat we zelf op gaan
halen. Daarom organiseren wij een bingo en sponsorloop, op 1 maart van 1 uur tot en met 4 uur. Wij zouden het
leuk vinden als u komt. Wij hebben super coole prijzen en een rommelmarkt.
Wij hopen jullie allemaal te zien!!
Groetjes,
groep 8
Download hier de coole poster die zij hebben gemaakt. (Oeps, foutje! De eindtijd is echt om 16:00 uur, en
niet om 17:00 zoals op de poster staat vermeld.)

Algemene mededelingen
Ziekmeldingen
We ontvangen weer ziekmeldingen van kinderen in de info@ mailbox. Deze mailbox wordt niet iedere dag door
ons bekeken, dus soms komen de meldingen niet dezelfde dag terecht bij de leerkracht. Wij verzoeken u uw
kind ziek te melden middels een mail naar de leerkracht.
Preschool: preschool.amstelveen@schoolofunderstanding.nl of meld uw kind zelf af in Flexkids
Lentedorp 1: Christa c.brandsen@schoolofunderstanding.nl of Annemie a.vermeiren@
schoolofunderstanding.nl
Lentedorp 2: Stephanie s.schriek@schoolofunderstanding.nl of Annemie
Lentedorp 3: Erienne e.vanderveen@schoolofunderstanding.nl
Zomerdorp 1: Marjon m.eiling@schoolofunderstanding.nl of Ellen e.kooijman@schoolofunderstanding.nl
Zomerdorp 2: Nicky n.priester@schoolofunderstanding.nl
Zomerdorp 3: Nienke n.denekamp@schoolofunderstanding.nl
Zomerdorp 4: Margot m.franken@schoolofunderstanding.nl
Herfstdorp 1: Charlotte c.glastravanloon@schoolofunderstanding.nl of Jet j.eiling@schoolofunderstanding.nl

Herfstdorp 2: Monique m.wolfs@schoolofunderstanding.nl of Jet
Herfstdorp 3: Hilde h.hemmer@schoolofunderstanding.nl of Niek n.hovius@schoolofunderstanding.nl
Studiedagen
Voor wie het nog niet in de agenda heeft genoteerd, de studiedagen voor dit schooljaar vallen op:
21 en 22 maart;
29 en 31 mei.
31 mei is de studiedag met de opvang en de preschool, de opvang en de preschool zullen deze dag dan ook
gesloten zijn.

Activiteiten AmstelveenSport
AmstelveenSport organiseert weer een aantal leuke activiteiten en hebben ons gevraagd deze bij jullie onder de
aandacht te brengen. Het gaat om:

Het luchtkussenspektakel (in de voorjaarsvakantie)
Multisport: een beweegprogramma voor kinderen van 5-8 jaar
Nieuwsgierig naar welke sportactiviteiten je nog meer kunt doen in Amstelveen? Breng dan een bezoekje aan
hun website: https://www.amstelveensport.nl/ De website is in meerdere talen beschikbaar.

Alweer een boek cadeau!
In de vorige nieuwsbrief kondigden we nog aan dat de oudste kinderen uit het
Herfstdorp het boek Kruistocht in Spijkerbroek cadeau krijgen, deze week zijn
de kleintjes (3 tot 7 jaar) aan de beurt. Dinsdagochtend is Nóra Belda-Fürjes, een
schrijver wonend in Amstelveen, in eigen persoon een exemplaar van haar
kinderboek 'Emma's Wereld', met illustraties van Lot Bakker, komen
overhandigen voor in de schoolbibliotheek! Wij hebben een Nederlandstalig
exemplaar van haar gekregen, het boek is bij bol.com ook verkrijgbaar in het
Engels.
‘Emma’s Wereld’ gaat over een klein, nieuwsgierig meisje genaamd Emma. Ze
ontdekt de wereld om haar heen en komt allerlei uitdagingen en veranderingen
tegen die in het leven van veel kleine kinderen voorkomen. Elk verhaal vertelt
over een nieuwe gebeurtenis in Emma’s leven en hoe ze ermee omgaat. Omdat
Emma nog klein is, lopen fantasie en werkelijkheid af en toe door elkaar heen. Emma lost de verschillende
uitdagingen op door deze te begrijpen en te verwerken.
Meer lezen (text is also in english): http://www.amstelveenweb.com/nieuws-Nieuw-voorleesboek-voorkinderen-Emmas-Wereld-is&newsid=308339970
De Nationale Voorleesdagen
Dit is de week van de nationale voorleesdagen (23 januari t/m 2 februari). Een huis voor Harry van Leo
Timmers is daarbij uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar en hiervoor is een app ontwikkeld. In de app wordt
Een huis voor Harry voorgelezen in zes verschillende talen, namelijk in het Nederlands, Engels, Arabisch,
Turks, Spaans en Frans. Zo kunnen ook ouders en kinderen met een andere thuistaal meedoen aan deze
nationale voorleescampagne. Bovendien zijn er allerlei leuke, interactieve elementen toegevoegd. De app
schijnt heel leuk te zijn en geschikt voor de taalontwikkeling van kinderen die het Nederlands niet als eerste taal
hebben.Meer lezen: https://www.nationalevoorleesdagen.nl/app-2019/. Op deze pagina is een link naar de app
voor Android en iOS.

Mededelingen van het MT
Vandaag hebben we met het team van het onderwijs een studiedag. Deze dag bestaat uit twee delen. Tijdens de

ochtend evalueren we het afgelopen half jaar en kijken we vooruit naar de tweede helft van dit schooljaar. In de
middag gaan we ons verder verdiepen in IPC en Levenshouding. Het is mooi om te zien hoe we gebruik kunnen
maken van elkaars expertise en van en met elkaar kunnen leren!
Tijdens de afgelopen participatieavond, die goed bezocht is, merkte we dat het fijn is om meer
contactmomenten te hebben met elkaar zodat er kortere lijnen zijn. Daarom brengen we graag de
inloopochtenden weer onder uw aandacht. Tijdens een inloopochtend bent u van harte welkom om
organisatorische of beleidsvragen te stellen. Voor specifieke vragen over uw kind verwijzen wij u graag door
naar de mentor van uw kind. Het eerstvolgende inloopmoment is op dinsdag 5 februari van 8.30-9.00 uur op de
Pandora. Op dinsdag 5 maart is er zowel een inloopochtend op de Landtong als de Pandora. Op de Landtong
van 8.15-8.45 uur en op Pandora van 8.30-9.00 uur.
Mocht u tussendoor vragen en/of opmerkingen hebben mag u deze altijd mailen:
Lentedorp en Zomerdorp: c.brandsen@schoolofunderstanding.nl
Herfstdorp: j.eiling@schoolofunderstanding.nl
Opvang en Preschool: j.mager@schoolofunderstanding.nl

Lentedorp
Sinds drie weken krijgen de kinderen van het Lentedorp
op de maandagochtend gezamenlijk levensles met
poppenkastvoorstellingen door Erienne en Aline.
Sprookjes die aan bod zijn geweest zijn: de
Kikkerkoning, Roodkapje en Hans en Grietje. In deze
sprookjes besteden wij aandacht aan de character
strengths van de personages, zodat deze voor de kinderen
spelenderwijs duidelijk worden. Daarna wordt in de
ontwikkelgroepen besproken wat de kinderen gezien
hebben en maken we de koppeling naar de kinderen zelf.
Bij wie in het Lentedorp zien we de besproken character strenghts nog meer? En herkennen we onszelf
misschien ook ergens in?

Zomerdorp
Character strenghts
Wat zijn nu toch die character strenghts? Ofwel karakter sterke punten, kwaliteiten? Vraag het aan een leerling
uit het Zomerdorp en ze zullen je vast en zeker kunnen meer vertellen over zoals kwaliteiten creatief,

bescheiden, dapper, vriendelijkheid en humor. Elk plein heeft en beleeft ze door ze te bespreken in dagelijkse
situaties of verhalen uit boeken.
Het IPC thema is in volle gang en gaat over Onze actieve planeet. Taal, tekenen en dichten komen samen. Hoe
dat er precies uitziet? Daarover later meer, of stap het ontdekplein binnen en kijk je ogen uit.
Dat is overigens het startplein van de Foxkids die op hun stek het boek van Erienne hebben gelezen. Dit boek
gaat over de verschillende karakters Ravi Raceauto Lex Leeuw, Tato Tablet en Ravi Robot. Ze hebben
nagedacht over de eigenschappen die zij herkennen en bezitten.
En verder? Zijn de Growiekids, de Superhaaien, Fox,- en Junglekids zijn allemaal actief geweest met kleien,
(tekenen op) muziek, gezelschapsspelen yoga,- en theaterles. Zo hebben er kinderen tijdens de theaterles
samengewerkt in verschillende teams en locaties uitgebeeld en zijn er voertuigen gekleid.
En dan ons laatst nieuws: onze nieuwe leerkracht Nicky gaat binnenkort starten! Maar ook daarover volgende
keer meer. Van harte welkom op de SOU Nicky !

Herfstdorp
Afstuderen
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de bovenbouw,
Ik heb mij al eens eerder voorgesteld in een van de eerdere nieuwsbrieven. Mijn naam is Marlissa Kraai. In
september tot en met januari heb ik vanuit de minor passend onderwijs, stage mogen lopen op het Herfstdorp.
Ik vond dit een erg mooie ervaring! Ik heb veel nieuwe dingen gezien: mooie dingen die enorm veel
ontwikkeling biedt bij de kinderen maar ook veel dingen waar ik veel vragen over had maar waar ik ook
antwoord op heb gekregen!
Naar aanleiding van mijn eerste halfjaar stage, krijg ik nu kans om af te mogen studeren op de SoU. Ik zit
momenteel in het laatste jaar van de opleiding ecologische pedagogiek. Voor mijn afstuderen, maar ook voor de
school zal ik een product ontwikkelen voor de bovenbouw. Dit product zal een ‘wen programma’ zijn voor de
leerlingen die nieuw komen in het Herfstdorp. Zoals wellicht de ervaring is van zowel de leerlingen, als van u,
is het misschien wel wennen geweest om te voegen in de visie van de School of Understanding. Door middel
van een wen programma, is het doel om de nieuwe leerlingen een zo fijn mogelijke eerste periode op de school
te laten hebben. Het doel van het programma is ook om hen zo fijn en snel mogelijk te laten voegen in de
werkwijze van de SoU zodat zij dit eigen kunnen maken. Niet alleen voor de nieuwe leerling is een nieuwe
school spannend, ook voor ouders. Daarom zal ik ook rekening houden met ouders in dit wen programma.
Om zoveel mogelijk ervaringen en meningen te horen, ga ik samen met de kinderen in gesprek over hun
ervaringen van de eerste periode op de school. Hoe hebben zij deze ervaren, wat vonden zij fijn en wat hebben
zij gemist? Ik zou ook graag in gesprek gaan met enkele ouders over hun ervaringen van de eerste periode op de

school. Ik zal binnenkort contact opnemen met de ouders hierover.
Ik hoop een mooi product te kunnen ontwikkelen wat de leerkrachten in de toekomst kunnen inzetten.
Wanneer u vragen heeft, of meer informatie wil over het ontwikkel product, hoor ik het natuurlijk graag! Ik ben
op maandag en dinsdag aanwezig op de Landtong.
Groetjes,
Marlissa
Cito en sneeuw
De Cito week zit er weer op!! Dat was best even hard werken. De kinderen hebben allemaal hard hun best
gedaan.
En wat een cadeautje was dat.....zit je stil en gefocust verdiept in je Cito begrijpend lezen, kijk je even op en de
hele wereld is wit!! Na veel oowww en aaahhh weer terug in de concentratie. En daarna snel naar buiten!!
Sneeuwballen gooien, sneeuwpoppen bouwen, de juf inpeperen en afbeeldingen in de sneeuw maken. De
sneeuwpret zorgde voor een heerlijke ontlading en veel plezier na het harde werk tijdens de Cito.

Kindness Challenge
In het kader van de levenslessen rondom Character Strengths hebben we
komende week met de kids een random acts of Kindness Challenge!!
De kinderen hebben dinsdag een brief gekregen met voorbeelden van 100
random acts of kindness erin. Top secret uiteraard, want het is natuurlijk wel
een challenge. Natuurlijk mogen ze ook hun eigen random acts of kindness
verzamelen en toevoegen aan de lijst. Dus wie weet krijgen jullie als ouders
de komende week ook wel te maken met random acts of kindness van jullie
kids. Wij zijn benieuwd waar ze allemaal mee komen.
Er wordt gestreden om de "kindness trofee" Hoe die eruit ziet is nog een
verrassing.

Preschool
De afgelopen weken hebben we ons op de Preschool bezig gehouden met aandacht en concentratie. Luister
goed naar het belletje. Sluit je ogen en luister nog eens goed! Het belletje stopt en begint ergens anders weer
geluid te maken. Waar hoor je het geluid? De kinderen hebben het geluid achter de verkleedkleren, bij de bak
met klei en bij de kraan gehoord.
Zakdoekje leggen valt op dit moment ook erg in de smaak. Ook hierbij doen de kinderen hun ogen dicht.
Spannend, want bij wie ligt de zakdoek? Als je de zakdoek hebt gevonden mag je het kind die hem daar heeft
neergelegd pakken. Die rent vervolgens natuurlijk heel hard weg!

Dorpsplein
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie staat alweer bijna voor de deur. Voor de kinderen die naar school gaan, geldt dat ze
gewoon worden opgevangen na schooltijd op hun contractdagen.
Als u in de vakantie hele dag opvang nodig heeft, moet u de dagen bevestigen via flexkids. Dit kan alleen via de
webpagina, niet via de ouder app. Kinderen die niet in flexkids staan vangen wij niet op.

SOUL Support
Met succes: 1. Alle lokalen zijn schoon dankzij de geweldige ouders die mee hebben geholpen met poetsen en
schrobben. Een opgeruimd begint zorgt voor een opgeruimd hoofd 2. Ook dit jaar hebben de Vroeg Vreemde
Taal subsidie weer toegekend gekregen Van Nuffic om zo ons Engelse programma verder vorm te geven. Van
het geld zullen er zullen leuke Engelse spellen, boeken en leermateriaal van aangeschaft worden en ook zullen
alle leerkrachten extra training krijgen. Tips? Heel graag 3. Naar aanleiding van de oproep in het zomerdorp
voor extra hulp met rekenen, hebben veel ouders zich gemeld. Vanaf volgende week zal de extra rekenimpuls
starten.
What's new: 1. Op 7 maart staat 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. Heel graag met hulp bij opruimklusjes zoals het uitzoeken van kledingbakken op de toiletten
vervangen en schoonmaken garderobe bakken zomerdorp, opruimen kapstokken lentedorp, gevonden
voorwerpen bakken uitstallen en uitzoeken 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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