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Nieuwsbrief week 7 2019
Agenda
Vrijdag 1 maart 13:00-16:00 uur
Dinsdag 5 maart 8:15-8:45 uur
Dinsdag 5 maart 8:30-9:00 uur
Woensdag 6 maart 8:30-9:30 uur
Vrijdag 15 maart hele dag
Vrijdag 10 mei
21 en 22 maart, en 29 en 31 mei
31 mei

Sponsorloop en bingo, Landtong
Inloopochtend, Landtong
Inloopochtend, Pandora
Brainstormsessie met Tijl Koenderink
Nationale onderwijsstaking. School gesloten, opvang
open.
Science Fair (verplaatst van 7 maart!)
Studiedagen, school gesloten.
School en opvang gesloten

Mededelingen van het MT
Het is weer (bijna) tijd voor een welverdiende vakantie voor iedereen. Zowel de kinderen als het team hebben
afgelopen periode hard gewerkt. We hopen daarom dat iedereen geniet van deze vakantie en vol goede zin weer
terug komt!

Wij zijn erg blij dat we drie nieuwe vaste gezichten bij ons mogen verwelkomen. Zij zullen zich verderop in de
nieuwsbrief aan u voorstellen. Welkom Nicky, Nicole en Jermaine!
Drie weken geleden hebben we veel ouders mogen verwelkomen tijdens de participatieavond. Zoals beloofd
volgt hieronder de video van de Engelstalige versie.
Ook hebben we tijdens deze participatieavond een brainstormsessie met Tijl beloofd. In dit uur besteden we het
eerste half uur aan het doorlopen van de huidige uitdagingen om daarna concreet te brainstormen over
mogelijkheden om ons onderwijs nog beter te maken.
U bent hiervoor van harte welkom op woensdag 6 maart van 8.30-9.30 uur. De inloopochtend op dinsdag 5
maart blijft ook gewoon staan. U bent dan van 8.15-8.45 van harte welkom op de Landtong bij Jet en op
Pandora bij Judith en Christa van 8.30-9.00 uur.

Staking 15 maart
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen.
Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever
gerichte staking, maar een politieke staking. Het doel is om druk uit te oefenen op de politiek.
De grootste onderwijsvakbonden zullen de medewerkers van onderwijsinstellingen in alle sectoren oproepen tot
een dag volledige werkonderbreking op 15 maart. Er wordt een dag geen les gegeven en ook geen ander werk
verricht.
De belangrijkste reden waarom wij als School of Understanding meedoen aan de staking is het personeelstekort
en het daarmee samenhangende probleem om invalkrachten te regelen. Dit is niet een probleem van ons alleen,
zo was er onlangs ook de (landelijke) oproep van schoolleiders om zieke leerkrachten niet te vervangen.
Lees daarover bijvoorbeeld dit artikel van RTV Utrecht.
Tijl refereert er ook naar in zijn presentatie op de participatieavond.
Statistieken
Meten is weten wordt vaak gezegd, en zo waren wij heel benieuwd naar de concrete consequenties van het
verzuim waar we mee te maken hebben, waarbij we toch steeds proberen (en meestal succesvol) om het
onderwijs te continueren voor de kinderen. Kunnen de parttimers misschien wat extra uren werken? Is er
toevallig een lesbevoegde ouder die tijdelijk wil inspringen? Kunnen we misschien een stagiair aantrekken
waarvoor in ruil voor begeleiding een wat kleiner budget nodig is? En als dat allemaal niet lukt, wat zijn we dan

kwijt (geweest) aan externe inhuur?
Enerzijds denken wij dat met een beter salaris meer mensen willen werken in het onderwijs en er zo iets kan
worden gedaan aan het lerarentekort. Anderzijds pleiten wij er bij de staking voor dat er iets wordt gedaan aan
de hierdoor ontstane werkdruk. Sommige van onze parttimers hebben nog een baan elders, en we kunnen niet
eindeloos verwachten dat iedereen de benen onder zijn of haar lijf blijft lopen. Dat leidt tot meer verzuim
waardoor we in een vicieuze cirkel terecht komen.
Om u een indruk te geven van het begin van het schooljaar...
Hebben onze parttimers (tot nu toe) 232 extra uren gewerkt;
Is moeder Aline voor 64 uur ingezet om een deel van de uren van Milou op te vangen;
Hebben we een stagiair aangesteld die tot nu toe 48 uur heeft gewerkt, en wat zijn we blij dat hij blijft;
Hebben we in de maanden oktober tot en met december netto €8400,-* uitgegeven aan de inzet van
invalkrachten/externe inhuur.
*We zijn via het zogenaamde Vervangingsfonds verzekerd en krijgen ongeveer een derde van de kosten voor
vervanging vergoed.
We zullen dit blijven monitoren en houden u periodiek op de hoogte van de stand van zaken.

Lentedorp
Missend speelgoed
Wij zorgen dat we op elk plein spelmateriaal hebben liggen waarmee kinderen spelenderwijs kennis kunnen
maken met het vakgebied. We merken alleen steeds vaker dat er onderdelen van spelletjes kwijtraken en dat
kinderen soms spullen mee naar huis nemen. Mocht u dus thuis iets vinden wat u niet herkent of herkent van
school, zou het fijn zijn als het weer bij ons terug komt. Zo kunnen wij alle spelletjes compleet houden.
Kleding
Soms hebben kinderen een ongelukje op school, dat kan gebeuren. We merken echter dat kleding die te leen
mee naar huis gaat, niet meer terugkomt naar school. Dit is erg vervelend, omdat we daardoor soms bij een
ander ongelukje misgrijpen.
Mocht u dus kleding mee naar huis krijgen, wilt u het dan wassen en weer retourneren naar school? Als u nog
kleding heeft die u niet meer gebruikt, ontvangen wij deze ook graag.

Poppentheater
Vorige week woensdag kwam theater Kwadraat bij ons op bezoek met een super leuke voorstelling. Dit naar
aanleiding van ons IPC thema ‘Welkom in het poppentheater’. In de voorstelling leende meneer Beer geld van
meneer Mens omdat hij indruk wilde maken op een vriendinnetje. Helaas maakte hij met geld geen indruk, en

moest hij hard werken om zijn geld terug te kunnen betalen. En juist doordat hij werkte vond zijn vriendinnetje
hem leuk! Zo zat er ook nog een levensles in het toneelstuk verwerkt.

Zomerdorp
De flexweek is begonnen! Tijdens deze week wordt er door ouders met groepjes kinderen geautomatiseerd in
het rekenen. Daarnaast wordt er geautomatiseerd op rekentuin.
Op de dag voor Valentijnsdag werkt het Zomerdorp aan valentijnskaarten voor iemand die ze bijzonder lief
vinden. En dat betekent dat sommige kinderen een anonieme kaart in hun la vinden.
IPC
De meegenomen kranten worden tijdens IPC volop gebruikt. Samen met papier-maché lijm, plastic bekertjes,
soda, azijn en kleurstof hebben de kinderen in groepjes een maquette gemaakt van een actieve vulkaan. Hoe
een actieve vulkaan eruit ziet? Dat onderzoeken de kinderen na de vakantie.
Nicky
Met ingang van februari is Nicky gestart op het Rekenplein en zij stelt zichzelf hieronder voor.

Herfstdorp
In het Herfstdorp zijn de definitieve adviezen gegeven aan ouder(s) en kinderen die volgend jaar naar de
middelbare school gaan. Nu is een spannende tijd aangebroken van inschrijven op een nieuwe school en
afwachten of elk kind op zijn/haar eerste voorkeursschool geplaatst wordt.
Gezien de oudste kinderen ons na de zomervakantie gaan verlaten zijn ze druk bezig met een project om nog
één laatste keer met elkaar iets leuks te doen. De kinderen willen heel graag naar Texel en zijn hard bezig om

geld in te zamelen zodat ze met elkaar nog één laatste trip kunnen maken. Om deze reden organiseren zij op 1
maart van 13:00 uur tot 16:00 uur op de Landtong 18 een festival. Op deze dag worden er allerlei leuke
activiteiten georganiseerd. Er is een podium waarbij de kinderen hun talenten showen, een rad van fortuin,
bingo en nog meer leuke activiteiten. De oudste kinderen kijken er naar uit om jullie te ontvangen.
Dus zet deze dag in je agenda want het wordt een hele leuke, gezellige en feestelijke middag!
Deze week is de eerste week van de flexvakantie. De kinderen werken hard naast alle leuke activiteiten die
worden georganiseerd. De kinderen die nu vakantie hebben en volgende week weer naar school gaan worden
verwacht op de Pandora. Juf Monique en Juf Hilde zullen daar de kinderen opvangen en de lessen verzorgen!

Welkom Nicky, Nicole en Jermaine!
Mijn naam is Nicky Priester. Na een half jaar in Maastricht gewoond en gewerkt te hebben ben ik nu weer terug
in de Randstad. Voordat ik naar Maastricht ging heb ik zeven jaar op de Bras gewerkt. Dat is een school die
ongeveer op dezelfde manier werkt als de School of Understanding. Het is leuk om te merken dat dat ook een
manier van werken is waar ik veel plezier in heb.
Buiten werktijd ben ik vaak te vinden in de sportschool of op mijn yogamat.
--Hi allemaal,
Ik ben Nicole Rijnvis, 28 jaar en woon sinds ongeveer 7,5 jaar in Amsterdam. In die 7,5 jaar heb ik op
verschillende scholen gewerkt. In de tussentijd heb ik ook extra opleidingen gevolgd. Afgelopen winter kreeg ik
weer even de kriebels en zocht meer uitdaging voor mezelf. De manier van omgang met leerlingen en lesstof op
de School of Understanding past heel erg bij hoe ik leerkracht wil zijn. Daarom ben ik blij dat ik sinds maandag
4 februari ben begonnen in het Herfstdorp! De eerste week is goed bevallen en er komen er vast en zeker nog
meer bij!
Groetjes Nicole (foto rechts).
--Beste ouders,
Mijn naam is Jermaine Bergtop. Ik ben getrouwd en vader van vier kinderen. Na vele studies gedaan te hebben
en tien jaar lang een kinderopvang te hebben gerund, is het werken in het onderwijs toch meer waar mijn hart
ligt. Daarom heb ik vorig jaar de knoop doorgehakt en ben ik in februari met de Pabo begonnen. Ik zal
wekelijks op het Zomerdorp voor de klas staan. Ik heb er veel zin in en hoop jullie allemaal binnenkort te
ontmoeten. (Foto links.)

(Sport-)activiteiten in Amstelveen
Regelmatig worden wij benaderd door verenigingen in Amstelveen die hun activiteiten via ons aan u bekend
willen maken. In Amstelveen zijn dan ook genoeg mogelijkheden voor uw kind om diverse sporten te
beoefenen. We informeren u er graag over.
Hockey voor expats
Hockeyvereniging MHC Amstelveen heeft het initiatief genomen om expat gezinnen die in Amstelveen wonen
kennis te laten maken met hockey. Naast het feit dat sporten gezond
is, kunnen expats hierdoor ook andere mensen in Amstelveen leren kennen.
MHC Amstelveen organiseert clinics voor gezinnen en hebben hiervoor een (Engelstalige) flyer opgesteld.
Omdat ik geen pdf mee kan sturen met de nieuwsbrief is deze digitaal te verkrijgen bij Barbara:
officemanagement@schoolofunderstanding.nl.
AmstelveenSport
AmstelveenSport organiseert twee activiteiten in de Meerkamp. Beide in de voorjaarsvakantie volgende
week!

Honk- en softbal
Timo van honk- en softbal vereniging DVH-Amstelveen heeft ons ook benaderd. Zij zijn op zoek naar nieuwe
leden van alle leeftijden. Hij heeft ons in zowel het Nederlands als in het Engels een flyer opgestuurd.
Omdat ik geen pdf mee kan sturen met de nieuwsbrief zijn deze digitaal te verkrijgen bij Barbara:
officemanagement@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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