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Agenda
30 en 31 mei
Week 23 of 24
17 t/m 21 juni
25 juni
25 juni
27 juni
4 juli
10 juli

Hemelvaart & studiedag: school, opvang & preschool gesloten
Juni vakantie
CITO
19:00 uur - 20:00 uur: participatie avond Lentedorp
20:00 uur - 21:00 uur: participatie avond Zomerdorp
19:00 uur - 20:00 uur: participatie avond Herfstdorp
14:30 uur - 17:30 uur: zomerfeest
12:00 uur: start vakantie!

SuperJuffie en SuperMees verkiezing 2019!
Is jouw juf of meester Superjuffie of SuperMees 2019 van Amstelveen en omstreken? Vul en lever dan de flyer
in (op de balie bij de hoofdingang van Pandora). De winnende juf of meester krijgt een mooie prijs en de klas
ontvangt een boekenpakket!
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Mededelingen van het MT
Vorige week woensdagochtend kwamen er veel enthousiaste, uitgelaten en soms ook iets wat gespannen
kinderen richting school. Tijd voor het schoolkamp voor het Zomer- en Herfstdorp! De kinderen hebben een
ontzettend leuke tijd gehad. Van een excursie in het Openluchtmuseum, toffe (samenwerkings)spellen tot bonte
middag/avond. Iedereen heeft het ontzettend naar zijn zin gehad!
Zoals altijd vliegt de tijd ontzettend snel tijdens deze laatste weken van het schooljaar. Na de (flex)vakantie
hebben de kinderen nog maar 3,5 week tot aan de zomervakantie. Dat betekent dus ook dat volgend schooljaar
steeds dichterbij komt. De kinderen die volgend schooljaar naar de Landtong gaan, zullen gedurende drie
momenten alvast een kijkje nemen op de Landtong ( vrijdag 21 juni, vrijdag 28 juni en vrijdag 5 juli). U
ontvangt hier na de vakantie meer informatie over. Tevens zullen we na de vakantie de groepsindeling en
formatie met u delen.

Dorpsplein
Volgende week en de week erna staat de juni vakantie voor de deur.
De kinderen die naar school zijn worden op hun reguliere contract dagen na schooltijd opgevangen op de
opvang. U hoeft hier als ouder niks voor te doen.
De kinderen die hele dagen opvang nog hebben, moesten dit net als altijd bevestigen via Flexkids.
Kinderen die niet staan ingeschreven in Flexkids kunnen wij helaas niet opvangen. De roosters zijn gemaakt en
al het personeel is ingezet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Mager: j.mager@schoolofunderstanding.nl

Preschool
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De VoorleesExpress
Sinds kort hebben wij een samenwerking met de VoorleesExpress.
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang
komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen.
De VoorleesExpress zoekt vrijwilligers!
Voorlezers: Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen met een taalachterstand. Je komt twintig keer bij
het gezin thuis op een vast moment. Als voorlezer laat je kinderen en ouders kennismaken met interactief
voorlezen, boekjes en verhalen.
Coördinator: Als coördinator begeleid je voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen kijk je hoe het voorlezen
een plek kan krijgen in de thuissituatie. Je organiseert
bijeenkomsten met jouw voorlezer en bezoekt de gezinnen. Voor je aan de slag gaat, krijg je een training.
De VoorleesExpress is geschikt voor kinderen tussen de vier en acht jaar oud. Heb je het gevoel dat jouw
kind(eren) wat extra hulp zou(den) kunnen gebruiken met taal of lezen. Dan is de VoorleesExpress misschien
iets voor jullie als gezin.
Meer weten of meedoen?
www.voorleesexpress.nl. Kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor de VoorleesExpress kunnen
aangemeld worden via ons. Neem hiervoor contact op met Lisette (l.sterk@schoolofunderstanding.nl)of
Christa.

Lentedorp
Het Lentedorp gaat op stap!
In een lange stoet lopen de kinderen samen met ouders en mentoren op een zonnige vrijdag naar kinderboerderij
de Elsenhove.
Er is een grote speeltuin en ze maken kennis met alle dieren van de boerderij. In groepjes gaan de kinderen
samen met een volwassene op onderzoek. Ze doen een speurtocht en gaan dan nog één, één, één keer langs dat
lieve konijn met die mooie streep op de rug.
Maar de tijd zit er toch echt en het hele Lentedorp gaat weer terug naar school. En dan nog even samen
picknicken op het plein. Benieuwd naar de foto’s? Kijk dan ook op de Facebook pagina van school.

Voorstelling Kikker
Afgelopen maandag hadden we in het Lentedorp een super leuke voorlees-voorstelling van Kikker. De kinderen
genoten ervan!
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Zomerdorp
Kamp
Knuffels, spelletjes, verwachtingen, zenuwen en een groep lieve ouders gingen mee de bus in. Ze waren er klaar
voor! Na een mooie rit is de eerste stop bij het openluchtmuseum. De zon schijnt en er wordt gespeeld,
geluncht, gespeurd, genoten. Terug in de bus en op weg naar de eindbestemming doen sommige kinderen een
oogje dicht. Na aankomst op het terrein begint de tweede speurtocht. Door dit spel leren de kinderen het terrein
verkennen.
In de avond kunnen de kinderen die volgend jaar naar het Herfstdorp gaan bij het kampvuur van de buren zitten
om alvast kennis te maken.
De tweede dag staat in het teken van de Bonte middag. Na een ontbijt aan de picknicktafels buiten is er tijd
voor de laatste voorbereidingen. Erienne presenteert, Marjon regelt muziek en de kinderen doen de rest (zoals
goochelen, dansen, theater, goochelen, een knuffelshow). De andere mentoren blijven niet achter en laten zich
ook van hun beste kant zien met een eigen act.
De laatste dag. Alles wordt netjes achtergelaten. Knuffels en spelletjes worden ingepakt en voldaan vertrekt het
Zomerdorp naar school om toegezwaaid te worden door de thuisblijvers.
Bekijk ook de foto’s op de Facebook pagina van school!
Het Amsterdamse Bos
De week na kamp was maar kort. Helaas ging het uitje van de Growiekids en de Fox kids niet door vanwege het
slechte weer. Ze zouden naar het Amsterdamse bos gaan om daar een monument te maken. Nu zijn er
studiedagen voor de mentoren en morgen is het Hemelvaart.
Schoonmaak
Na het weekend begint de juni vakantie. Dat betekent zoals gewoonlijk dat de kinderen een ander rooster
volgen en sommige kinderen hun klasgenoten een week niet zullen zien. Samen maken de kinderen de lokalen
schoon voor de vakantie. Fijne vakantie iedereen!
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Herfstdorp
Kamp
Vorige week vertrokken de kinderen van het Herfstdorp van platform 9 3/4 om een paar dagen te verblijven op
Zweinstein. Het kamp dit jaar stond in het teken van Harry Potter en wat was het weer leuk!!
Namens Lotte- Sophie van het Herfstdorp hier een verslag van wat het Herfstdorp op kamp beleefd heeft:
Een paar dagen van tevoren kregen de kinderen van het Herfstdorp een brief waarin ze werden uitgenodigd
voor drie proeflessen (drie dagen) op Zweinstein. En dan vorige week woensdag was het zo ver. Op de Pandora
was eerst de tassencontrole en na een tijdje kwamen de bussen en na weer een tijdje later kwamen ze aan bij het
Openluchtmuseum, hun tussenstop.
Daar was een ouderwets dorp nagemaakt er reden zelfs oude trams die vroeger echt waren gebruikt. Er waren
huizen ingericht helemaal zoals het eerst was. Je kon zelfs in een koets die helemaal donker was en op het
raampje werd een filmpje afgespeeld waardoor het leek alsof je door het raampje naar het verleden keek en
alsof je een ritje maakte in een postkoets en de koets ging zo bewegen alsof je echt aan het rijden was.
Na dit bezoek gingen we weer verder met de bus naar de kamplocatie. Na een tijdje rijden waren we er: het
Buitencentrum in Overasselt. Het hoofdgebouw was wel ingewikkeld want vanaf sommige kamers moest je
buitenom om bij andere kamers te komen.
Maar er waren ook blokhutten het was wel koud in de blokhutten maar dat was het waar!
Na het avondeten was de sorteerceremonie bij het Herfstdorp (dat is iets uit de Harry Potter boeken want er zijn
meerdere afdelingen Griffoendor, Zwadderich, Ravenklauw en Huffelpuf) en iedereen werd ingedeeld in een
afdeling. Tijdens het kamp konden alle afdelingen punten verdienen voor goede dingen en minpunten voor
slechte dingen. Uiteindelijk heeft Ravenklauw gewonnen en de rest heeft de sportiviteitsprijs gewonnen. Er was
ook een leuke bonte middag/avond. We hebben ook nog thema spellen gedaan (toverstokken maken, zwerkbal,
toverdrank les, enz.) en heel veel andere dingen maar aan ieder kamp komt een eind dus ook dit kamp.
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Verkeersexamen
Een tijdje geleden hebben de kinderen uit groep 7 en 8 al theoretisch verkeersexamen gedaan. Iedereen
geslaagd, dus die hebben ze mooi in the pocket!! :-) Gefeliciteerd.
Afgelopen maandag hebben nog eens 18 kinderen daarvan meegedaan aan het praktijk examen.Na de lunch nog
even een fietsencheck bij elkaar. Een veilige fiets is een goed begin!
Daarna zijn we met elkaar, met hulp van 2 ouders (hartelijke dank daarvoor!!) naar het startpunt gefietst, bij de
Kruiskerk in Amstelveen. Daar aangekomen kreeg meteen iedereen een veiligheidshesje met hun
examennummer erop en mochten we direct in de rij voor de start.
Toen werd het ineens even spannend, wat nou als je verkeerd rijdt of ineens een lekkeband krijgt onderweg?
Hier hadden deze kanjers zelf het antwoord op en stelde elkaar gerust. Na ongeveer 15 minuten kwamen de
eerste weer blij aanfietsen, het zit erop!! Nu afwachten op de uitslag van Veilig Verkeer Nederland. Maar als we
de complimenten van de controle ouders moeten geloven zit dat wel goed.
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SOUL Support
Met succes: we willen alle ouders bedanken die mee geweest zijn op kamp en op excursie naar het Archeon,
het bos en Elsenhoven. En natuurlijk bedankt voor alle heerlijke gerechtjes geserveerd tijdens het pyjamafeest
in het Lentedorp.
Op zoek naar: 1. een paar enthousiaste party organisators voor het zomerfeest op 4 juli. Engelssprekend is
geen probleem. 2. En ja een fiets, nog steeds.
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
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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