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Nieuwsbrief week 9 2019

Click here: Automatic translation to english

Agenda
Vrijdag 1 maart 13:00-16:00 uur
Vrijdag 1 maart
Maandag 4 maart
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
Woensdag 20 maart 8:30-9:30
Vrijdag 29 maart
Vrijdag 10 mei
21 en 22 maart, en 29 en 31 mei
31 mei

Herfstdorp festival (sponsorloop en bingo, Landtong)
Luizencontrole; nationale complimentendag
Carnaval Lentedorp. Kinderen mogen verkleed komen!
Inloopochtend, Landtong
Inloopochtend, Pandora
Brainstormsessie met Tijl Koenderink
Nationale onderwijsstaking. School gesloten, opvang
open.
Psycho-educatie
Juffendag; sponsorloop
Science Fair (verplaatst van 7 maart!)
Studiedagen, school gesloten.
School en opvang gesloten

Mededelingen van het MT
Engelse vertaling nieuwsbrief
Beste lezer,
We hebben weer met de vertaal ouders gesproken over de vertaling van de nieuwsbrief. Dat is maar een klein
clubje van mensen die het ook allemaal druk hebben en het is best veel werk. Bovendien baalt iedereen ervan
dat hij daarom steevast te laat wordt verstuurd.
In onderling overleg hebben we besloten de link naar automatisch vertalen er weer in te zetten. Wanneer er dan
nog onduidelijkheden zijn kunt u terecht in de Whats-App groep. Er wordt nog gekeken naar een betere
vertaalmachine (o.a. DeepL), maar die werken anders en het is nog niet gelukt om daar een link van in de
nieuwsbrief te zetten. Als u suggesties hebt horen we dat graag. (Deze mag u sturen naar Barbara,
officemanagement@schoolofunderstanding.nl.)
Wanneer u er echt bezwaar tegen heeft dat er geen handmatige vertaling meer wordt verstuurd komen we graag
met u in contact om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen die voor iedereen prettig is. U kunt
daarvoor terecht bij Barbara of de ouders van SOUL Support via soul.support@schoolofunderstanding.nl.
Wij hopen op uw begrip!
Met vriendelijke groeten,
Team Nieuwsbrief

BMR-DTP-vaccinatie
In februari 2019 worden alle kinderen geboren in 2010 opgeroepen om zich in maart 2019 te laten vaccineren
tegen BMR (Bof, Mazelen, Rodehond) en DTP (Difterie, Tetanus, Polio). Het MT laat u weten dat wij kinderen
de gelegenheid zullen geven deze te gaan halen.
Voor wie? In 2019 worden de kinderen geboren in 2010 gevaccineerd. Ook de kinderen geboren in 2009 die
niet zijn verschenen op de vorige oproep kunnen hieraan meedoen. De kinderen krijgen twee prikken. Iedere
prik beschermt tegen drie ziekten.
• 1 prik tegen: bof, mazelen en rodehond (BMR)
• 1 prik tegen: difterie, tetanus en polio (DTP) Beide prikken worden op dezelfde dag gegeven, in iedere
bovenarm één.
Twee vaccinatierondes
Gezien het grote aantal op te roepen kinderen in de gemeenten zijn de kinderen in twee groepen opgeroepen. De
eerste groep wordt in maart 2019 gevaccineerd, de tweede groep volgt in september 2019. Zie overzicht
postcodes maart 2019. Dit overzicht is verkrijgbaar bij Barbara officemanagement@schoolofunderstanding.nl,
maar deze kinderen ontvangen een persoonlijke oproep.
Prik gemist?
Heeft uw kind de prik vorig jaar (of eerder) gemist? Kom dan naar één van de vaccinatiedagen in Amsterdam,
Amstelveen of Uithoorn.
Priklocaties
Woensdag 6 maart 2019 – 13.00 – 16.30 uur De Legmeervogels Sportpark de Randhoorn
Randhoornweg 100 1422 NE Uithoorn
Woensdag 13 maart 2019 – 13.00 – 16.30 uur Emergohal Langs de Akker 3, 1186 DA Amstelveen
Woensdag 20 maart 2019 – 10.00 – 16.30 uur Sporthal Wethouder Verheij Polderweg 300 1093KP
Amsterdam Betaald parkeren!
Woensdag 27 maart 2019 – 10.00 – 16.30 uur Frans Otten Stadion IJsbaanpad 43 1076 CV
Amsterdam

Voor meer informatie: www.ggd.amsterdam.nl/BMR

Psycho-educatie Liefde
Deze keer is de psycho-educatie niet gefilmd. Van een aantal ouders hebben we begrepen dat zij dit jammer
vinden. Bij deze stellen we wel de slides beschikbaar:
Psycho-educatie Liefde (Nederlands)
Psycho-educatie Love (english)
Hieronder een fragment van De Luizenmoeder, waarin Juf Ank seksuele voorlichting geeft aan groep 3.

Preschool
Op de Preschool zijn we gestart met thema Liefde. ‘Waar hou jij van’, hebben we de kinderen gevraagd. Er
kwamen veel mooie antwoorden uit.
Ik hou van:
Bij mijn mama zijn
Ik hou van mezelf
mama
papa
broer
zus
mijn papa’s zwarte auto
mijn eigen huis
oma
opa
om een zeemeermin te zijn
met papa fietsen

We hebben hartjes gekleurd, een groot hartje gemaakt van zelfgemaakte propjes en we hebben zelf zoutdeeg
gemaakt om hartjes en vlindertjes van te boetseren.

Lentedorp
Volgende week starten we voor IPC met het Thema Feest. Om dit thema te openen willen we met het gehele
Lentedorp carnaval vieren. Dit doen we op maandag 4 maart. De kinderen mogen dan verkleed naar school
komen, waar we een feestje vieren en ze verkleed mogen gymmen!
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het levenshoudingsthema Character Strengths. We hebben er
acht behandeld. Allereerst hebben we gekeken wat de strengths eigenlijk betekenen. Veel kinderen herkenden
de strengths al tijdens het spelen of werken ("dit is creatief denken!", "we hebben samengewerkt met
opruimen!"). Als afsluiting mochten de kinderen zichzelf en een ander indelen op welke strength(s) bij
hem/haar passen. Super leuk om de kinderen er enthousiast mee aan de slag te zien!
Vanaf deze week gaan we verder het met levenshoudingsthema Liefde, waarin aandacht wordt besteed aan
Liefde voor jezelf, voor de ander, voor de wereld. Daarnaast behandelen we met elkaar de onderwerpen: ‘hoe
worden kindjes geboren’, ‘wat voelt fijn en wat niet’, ‘ik vind jou lief’, ‘jongens & meisjes’ en ‘in je blootje’.

Zomerdorp
Snotter de snotter! Omdat sommige leerkrachten momenteel ziek zijn was er in het Zomerdorp even geen tijd
om aan de nieuwsbrief te denken. Heel veel beterschap gewenst aan de zieke leerkrachten en hopelijk zijn ze
snel weer terug!
We kunnen wel laten zien hoe leuk er gewerkt wordt aan het IPC thema Actieve Planeet. Met Juf Nienke
hebben de kinderen de maquette van een vulkaan beschilderd. Nu zit er nog maar één ding op: het proefje om
de vulkaan te laten uitkomen!
Wordt vervolgd...!

Herfstdorp
Wellicht heeft u het al gehoord in de wandelgangen of
gelezen in de nieuwsbrief. Onze schoolverlaters, groep
8, zijn al een aantal weken bezig met het organiseren
van hun eigen groep 8 kamp. Daarom organiseren zij
aanstaande vrijdag, 1 maart 2019, een heus Herfstdorp
festival.
Dit Herfstdorp festival is voor iedereen! Papa's,
mama's, broertjes, zusjes, opa's, oma's, nichtjes,
neefjes, vriendjes, vriendinnetjes, buren...... en zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
Daarom mogen ook de kinderen van het Lente- en
Zomerdorp om 13:00 uur worden opgehaald van
school zodat ze naar het Herfstdorp festival
kunnen gaan. Als ze dat niet willen is dat prima,
maar dan duurt de les gewoon tot 14:30 uur.
Er is dan ook voor ieder wat wils, in de vorm van
verschillende toffe activiteiten. Denk aan: een rad van
fortuin, een rommelmarkt en verschillende optredens.
Het wordt sowieso een super gezellige middag!
Nog even alle belangrijke gegevens op een rijtje:
Vrijdag 1 maart 2019
Van 13:00u tot 16:00u
School of Understanding Herfstdorp
Landtong 18, 1186 GP Amstelveen
Wij hopen u daar te zien!

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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