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Agenda
29 maart
2 & 3 april
8 april
12 april
17 & 18 april
10 mei
29 en 31 mei
31 mei

Juffendag. Kinderen mogen verkleed komen!
Schoolfotograaf
Excursie Lentedorp
Koningsspelen & sponsorloop
Landtong: uitstallen Lost & Found
Science Fair
Studiedagen, school gesloten.
School en opvang gesloten

Mededelingen van het MT
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Dit keer een uitgebreide update vanuit het MT, waarvan het meeste ook aan bod is gekomen tijdens de
participatieavond gisteren. Fijn om te merken dat er veel ouders aanwezig waren, hartelijk dank voor jullie
komst! Omdat er een aantal belangrijke punten zijn besproken, delen wij deze in het kort ook in de nieuwsbrief.

De afgelopen studiedagen hebben we ons als team nog meer verdiept in de cognitief getalenteerde kinderen.
Donderdag hebben wij een training gevolgd om daarna zelf aan de slag te gaan met ons eigen beleid. We
hebben met elkaar gekeken hoe we de cognitief getalenteerde kinderen nog meer op hun niveau kunnen laten
werken en meer uitdagen. Dit heeft geresulteerd in het feit dat er naast de instructiegroepen op niveau ook
duidelijke lijnen binnen het compacten & verrijken zijn. Daarnaast extra projecten waarbij de kinderen
vakoverstijgend aan de slag kunnen gaan. Hier hebben we ook een aantal ouders voor gevonden die bereid zijn
ons te helpen. Hartelijk dank hiervoor!
Hiermee samenhangend hebben we ook ‘Elementa’ besproken. Een tussenvoorziening voor hoogbegaafde
kinderen die bij ons op school gaat starten. Vanuit de gemeente Amstelveen is er door het
samenwerkingsverband een onderzoek gedaan met als doel te inventariseren hoe we binnen Amstelveen een
dekkend netwerk kunnen bieden voor alle ondersteuningsvragen van meer- en hoogbegaafde kinderen, en dan
met name de kinderen die zijn vastgelopen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er behoefte is aan een
tussenvoorziening voor de begeleiding van deze kinderen. Elementa is de naam die deze voorziening heeft
gekregen. Een plek waar meer- en hoogbegaafde kinderen, die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen,
terecht kunnen voor passende begeleiding op hun ondersteuningsvragen.
Elementa gaat gebruik maken van de bovenste verdieping van de Landtong, de voorziening zal wel los staan
van onze school. Kinderen die worden aangemeld vanuit een andere basisschool zullen daar in principe ook
weer naar terugstromen.
Verder hebben we tijdens de participatieavond besproken hoe we volgend schooljaar de doorstroom van
kinderen naar de Landtong gaan organiseren. We hebben de verschillende scenario`s gepresenteerd en
besproken waarvoor we uiteindelijk hebben gekozen. Volgend schooljaar zullen alle kinderen van groep 5 naar
de Landtong gaan. Tevens gaan we kijken naar de mogelijke doorstroom van een aantal cognitief getalenteerde
kinderen die momenteel in groep 4 zitten. We merken dat er een aantal kinderen zijn waarvoor dit op meerdere
vlakken een positieve stap zou kunnen zijn. Dit is iets wat we intern nog gaan bekijken en bespreken alvorens
de mentor contact opneemt met de desbetreffende ouders van de kinderen. Mocht dit voor u gelden ontvangt u
vanzelf een uitnodiging voor een gesprek. Houdt u er rekening mee dat dit echt een wat langer proces is, de
gesprekken zullen dus ook nog even op zich laten wachten.
Positief nieuws op het gebied van Engels. Denise heeft weer een subsidie binnen weten te halen. Dit betekent
dat er dit schooljaar weer extra geld beschikbaar is om Engels nog beter op de kaart te zetten. Vorig schooljaar
hebben we algemene teamscholingen gehad. Dit jaar kunnen we de verdieping in, door ons per dorp te laten
bijscholen. Op die manier kunnen we nog beter ingaan op de specifieke vragen die er per dorp liggen.
Een veelgehoorde vraag is of er binnenkort al meer bekend is over de vakanties van volgend schooljaar. Het
antwoord hierop is; JA! Wij hebben gehoor gegeven aan de vraag dit eerder te communiceren. Dit betekent dat
wij hier een aantal weken geleden tijdens een werkweekend al naar hebben gekeken. Het rooster is inmiddels
door de MR goedgekeurd en zal komende week worden verspreid. Ook is het ons gelukt om gehoor te geven
aan de wens iets meer flexibel te zijn. Het is naast de reguliere vakanties mogelijk om volgend schooljaar drie
extra vrije dagen op te nemen. Wel is het hierbij belangrijk om aan te geven dat dit voor volgend schooljaar is
gelukt en dus geen garantie is voor de toekomst. Volgend schooljaar is een relatief kort schooljaar gezien de
vroege zomervakantie. We zullen in de toekomst zeker blijven kijken naar hoe we het systeem zo flexibel
mogelijk kunnen houden.
Ten slotte een personele update. Helaas duurt zowel het herstel van Milou als het herstel van Annemie langer
dan verwacht. Milou is langzaam weer aan het re-integreren en zal steeds wat vaker en langer te zien zijn op
school. Wij vinden het fijn haar weer meer te zien!
Helaas moeten we afscheid nemen van Annemie. Zij heeft aangegeven ontslag te willen nemen. Dit omdat haar
herstel langer duurt dan ze zelf verwachtte en ze zich hier volledig op wil kunnen concentreren. Annemie was
onze collega in het Lentedorp en kwam uit Antwerpen. Dit maakte dat dit schooljaar sowieso haar laatste
schooljaar bij ons zou zijn. Met pijn in haar hart heeft Annemie dit besluit genomen.…….. nemen we afscheid
van haar.
Inmiddels hebben wij een vacature uitgezet voor de dagen waarop Annemie werkzaam was. Gelukkig blijft

Zeynep, tot we de vacature hebben vervuld, invallen op deze dagen. De kinderen hoeven dus niet te wennen aan
weer een ander gezicht.
Zoals gezegd een wat uitgebreidere update dit keer. Mocht u vragen hebben dan horen we dit graag!

Schoolfotograaf
Dinsdag 2 april 2019
- 8.15 tot 9.00 brusjes-foto's gezinnen met kinderen op Landtong & Pandora*
- portretfoto's en groepsfoto's Herfstdorp
- groepsfoto's Lente- en Zomerdorp
Woensdag 3 april 2019
- 8.30 tot 9.00 portretfoto's en groepsfoto Preschool
- portretfoto's Lente- en Zomerdorp
* Gezinnen met kinderen op dezelfde locatie krijgen ook een brusjes-foto. Dit gebeurt op dezelfde dag als hun
portretfoto's. Willen de ouders/verzorgers die kinderen hebben op beide locaties bij soul.support@
schoolofunderstanding.nl kunnen aangeven of jullie wel/niet van deze mogelijkheid gebruik willen maken? De
foto wordt genomen op de Landtong. De Pandora-kinderen mogen hiervoor te laat komen op Pandora. Graag
zelf (of onderling) het vervoer regelen.

Lentedorp
Vrijdag 29 maart is het juffendag. In het Lentedorp mogen de kinderen die dag verkleed naar school komen. Het
is immers feest!
Maandag 8 april gaan we voor het IPC Thema ‘Feest’ op excursie. In het Museum Catharijne Convent krijgen
de kinderen een rondleiding door de tentoonstelling ‘nog één nachtje slapen…’
Onlangs hebben we in het Lentedorp weer een aantal nieuwe materialen aan kunnen schaffen. Zo zijn er op het
Ontdekplein nieuwe ontdekdozen gemaakt. En zijn de mappen Pienter en Denktijd aangeschaft met lesideeën
om de kinderen nog meer uitdaging te bieden in de instructies.
Het levenshouding thema Liefde en Lentekriebels hebben we inmiddels weer afgerond. Wie vinden ze eigenlijk
lief, hoe kun je lief tegen elkaar zijn, hoe zeg je eigenlijk nee, wat is het verschil tussen jongens en meisjes? En
wellicht hebben de kinderen thuis al vragen gesteld over hun geboorte?!

Zomerdorp
Juffendag
Aanstaande vrijdag is het juffendag en mogen alle kinderen verkleed naar school!
IPC
Het IPC thema op het Zomerdorp is Wat mensen doen. Het gaat onder andere over beroepen uit het verleden en
werk dat tegenwoordig gedaan wordt.
De kinderen krijgen binnenkort de opdracht om iemand over zijn of haar beroep te interviewen. Ze bespreken
op school welke vragen er gesteld kunnen worden, nemen de vragen mee naar huis voor het interview en
brengen ze weer terug naar school.
Lentekriebels
Ineens doken er lieve briefjes en tekeningen voor elkaar op, terwijl Valentijnsdag al voorbij is! Dit komt omdat
de lessen over de lentekriebels zijn begonnen. De kinderen maken post naar aanleiding van een gesprek over
wie ze leuk en lief vinden en hoe je dat aan elkaar laat merken.
Aanraken is een ander voorbeeld voor het laten merken dat je iemand aardig vindt. In een klasse gesprek gaat
het Zomerdorp in op prettige en onprettige manieren van aanraken; kriebelen, jeuken, aaien, enzovoort. Het
gesprek gaat daarna verder over het rekening houden met de ander wanneer je iemand aanraakt. En dit voor
jezelf (leren) aangeven.
Verkeer
Het Zomerdorp blijft nog even praten over het rekening houden met de ander, maar in een andere context. Ze
maken de oversteek naar de verkeerslessen. Veilig oversteken en de plaats op de weg komen aan de orde.

Herfstdorp
Lost & Found
Wij hebben inmiddels weer een berg gevonden voorwerpen
verzameld. In de laatste week voor de meivakantie op
woensdag 17 april en donderdag 18 april zullen wij deze
spullen uitstallen. Kom even een kijkje nemen of er van
jullie nog wat tussen ligt. Daarvoor mag natuurlijk ook!!
Aan het eind van de week gaan de overgebleven spullen
weg.

Afsluiting thema liefde
De afgelopen 4 weken zijn we in de levenslessen bezig
geweest met het thema liefde.
Iedere week stond richten we ons op een andere vorm van
liefde. Liefde voor jezelf: hoe heb je lief tegen jezelf? wat
kan je doen om je zelfvertrouwen te vergroten? Liefde voor
de ander: over verschillende relaties die je met mensen
hebt, vriendschap, hoe ga je liefdevol met een ander om en
empathie. Liefde voor de wereld: over liefde en vrede in de
wereld, welke acties kun jezelf doen om de wereld een
stukje mooier te maken?
Een leuke filmtip hierbij die jullie mogelijk tijd met de
kinderen kunnen kijken: "Pay it forward" Een film waarbij
een jongen voor maatschappijleer de opdracht krijgt om een
manier te bedenken de wereld te verbeteren.
Daarnaast was ook seksuele voorlichting één van de
onderdelen van deze lessen. Hierbij zaten de kinderen in
hun leeftijdsgroep verdeeld. Zij hebben onder andere
geleerd wat er veranderd aan je lichaam in de puberteit, het ontstaan en de geboorte van een baby en lessen in
seksuele weerbaarheid.
We hebben dit thema afgesloten door het maken van een "wijsheidstegeltje" Waarbij de vraag centraal stond
"Wat betekent liefde eigenlijk voor mij?" Het resultaat was zeer mooi en een deel daarvan is te bewonderen in
de gang.
VR Verkeersles
Ter voorbereiding op het aankomende verkeersexamen hebben de kinderen uit leerjaar 7 en 8 een VR
verkeersles gehad. Zo konden zij het Amsterdamse verkeer in Virtual Reality beleven! Zij konden de volgende
verkeerssituaties in VR ervaren in de Amsterdamse binnenstad: Afslaan, de Dode Hoek en Telefoongebruik op
de fiets. Door middel van de geïnstalleerde app op een telefoon den de VR-bril op konden de kinderen proberen
of het ze lukte om veilig door het verkeer te fietsen! Door hun hoofd te bewegen, als zij de bril op hadden,
bepaalden zij waar zij naar wilde kijken en welke richting zij op wilde gaan. Na een paar keer gecrashed te zijn
door de afleidende omstanders, lukte het iedereen om zich veilig door het verkeer te begeven.

Workshop kralenbeestjes
Als je op woensdagmiddag aan het eind van de dag het taalplein binnenkomt, zijn een aantal gekleurde kraaltjes
op de vloer niet te missen. Het zijn de restanten van de workshop kralenbeestjes maken. Loop je een uur eerder
het lokaal binnen dan zul je een groep kinderen zien die gebogen over hun patroon zitten, met rode wangen,
priegelend met kraaltjes aan de slag.
Intussen zijn er al een heleboel leuke exemplaren gemaakt. In het begin riepen de kinderen nog: "maar dat is
veel te moeilijk", en "huh, hoe dan?" Nu showen zij trots hun tweede of derde kralenbeestje en beginnen ze ook
aan de meer uitdagende patronen. Behalve dat ze heel blij zijn met het resultaat, zijn de allemaal bezig met het
leren van het patroon lezen, doorzetten, omgaan met frustraties als de kraaltjes er weer afrollen, geduld hebben

en fijne motoriek.

SOUL Support
Met succes: Er wordt hard opgeruimd, gedoneerd, gekopieerd, gecoacht, begeleid, gezongen en heerlijk
gekookt. Wat zijn er veel lieve betrokken ouders op school die echt heel veel doen voor de school en dat is
ontzettend fijn. Het wordt ECHT ontzettend gewaardeerd.
New: Vrijdag 12 april worden de Koningsspelen weer gehouden. We starten met de sportdag gevolgd door de
Koningslunch (verzorgd door de organisatie en school). Aansluitend houden we een sponsorloop. Net als
voorgaande jaren hopen we samen met een flink aantal ouders de kinderen aan te moedigen en te begeleiden.
Graag willen we ouders vragen om zich alvast aan te melden per email of op de inschrijflijst bij de ingang van
Pandora. De koningsspelen vinden plaats op Pandora voor alle dorpen samen. Van de opbrengst van de
sponsorloop zou de school heel graag een tweetal nieuwe digiborden willen kopen. Deze zijn hard nodig, maar
ook erg kostbaar (€ 3000,- per stuk).
Wie helpt ons: 1. Naast de ingang van Pandora staat een mooie vitrine kast, wie zou het leuk vinden om deze te
decoreren aan de hand van het nieuwe levensles thema 'Geluk' en voorjaar/Pasen? Er is wat materiaal, maar
leukste is natuurlijk om naar eigen inzicht aan te kleden, dus daarin ben je vrij. 2. Naast dat er veel gebeurt zijn
er nog verschillende dingen waarbij het zo fijn zou zijn wanneer ouders hiermee aan de slag gaan zoals: de
boodschappen opbergen, af en toe vaatwasser in/uitruimen, het uitzoeken van kledingbakken op de toiletten,
telefoondienst, vervangen en schoonmaken garderobe bakken zomerdorp, opruimen kapstokken lentedorp,
gevonden voorwerpen bakken uitzoeken en uitstallen, planten water geven, bibliotheekboeken labelen en

natuurlijk het eeuwige kopieerwerk. Alle hulp is welkom al is het maar 15-30 min per week.
Op zoek naar: 1. Televisie scherm wat als Digibord gebruikt kan worden als lesondersteuning in het lentedorp,
zoals bij bijvoorbeeld de Engelse les, maar ook taal en rekenen 2. oude theedoeken en handdoeken 3. Twee
(oude) fietsen om tussen de Landtong en Pandora heen en weer te kunnen fietsen.
Algemene boodschap: Dankjulliewel voor alle donatie die de school regelmatig ontvangt. Wanneer ouders
deze neerzetten, zouden ze hier een briefje bij willen doen van wie het af komt, waarvoor het voor is en dat het
een donatie is. Het gebeurt regelmatig dat er tasjes met spullen wekenlang in de lerarenkamer staan omdat
niemand weet van wie en waarvoor het is.
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.

Sent to: officemanagement@schoolofunderstanding.nl
Unsubscribe
Stichting School of Understanding Nederland, Pandora 4-5a, 1183 KK Amstelveen, Netherlands

