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

Kamp
Pyjama feest Lentedorp
Studiedag: school gesloten
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!

Mededelingen van het MT
We kunnen deze nieuwsbrief niet anders beginnen dan met een terugblik op de Science Fair. Het was weer een
feest alle blije en geïnteresseerde gezichten te zien bij het uitvoeren van de verschillende proefjes, het kijken
naar de show en het prachtige Planetarium. We willen de organisatie graag nogmaals ontzettend bedanken voor
de geweldige organisatie. Dankzij jullie hebben veel kinderen een mooie en leerzame middag/avond gehad!
Daarnaast is inmiddels de opbrengst van de sponsorloop bekend. De kinderen hebben met elkaar het prachtige
bedrag van €3814,72 bij elkaar gerend! Een prachtig bedrag waar we zo snel mogelijk een digibord van gaan
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kopen. Hartelijk dank allemaal!
Graag willen we jullie meenemen bij een ander bijzonder moment. Dit jaar hebben we voor het eerst een groep
8 die afscheid neemt! Voor het eerst een eindmusical, groep 8 kamp, maar ook voor het eerst kinderen die
doorstromen naar de middelbare school. Afgelopen periode hebben de mentoren in het Herfstdorp
adviesgesprekken gevoerd met alle kinderen en ouders. Deze week ontvangen we de resultaten van de
eindtoets. Deze worden uiteraard met de kinderen en ouders gedeeld. We zijn ondertussen ontzettend blij te
kunnen melden dat alle kinderen zijn geplaatst bij hun eerste keuze van de middelbare school.
Ten slotte willen wij u vragen om een gunst. Wij hebben voor volgend schooljaar nog plek om te groeien. Met
name kinderen in het Lentedorp zijn van harte welkom. Vorig jaar hebben we mooie flyers laten ontwerpen en
het zou ontzettend fijn zijn wanneer jullie deze (samen met de kinderen) kunnen verspreiden. We zullen zorgen
dat er op iedere locatie voldoende flyers zijn. Zo hopen we samen onze mooie school te kunnen promoten!

Preschool
Modderkeuken
Voor de kinderen van de Preschool gaan we buiten een modderkeuken bouwen. In een modderkeuken liggen
spullen die in een echte keuken ook gebruikt worden. Met zand, water, modder en natuurlijke materialen
kunnen de kinderen hun eigen gerechten maken. Voor de modderkeuken hebben wij spullen nodig, zoals: teilen,
pannen, potten, bakjes, zeef, garde, vergiet, trechter, mandjes, maatbekers, lepels, etc. Heb je dit, of iets anders
voor in onze modderkeuken, in de kast liggen en hier nooit meer iets mee doen. Wij kunnen het nog goed
gebruiken!
Zonnig weer
Het is de afgelopen periode lekker zonnig weer. Voordat we gaan buiten spelen worden de kinderen van de
preschool ingesmeerd met zonnebrandcrème. Wij willen alle ouders vragen om jouw kind thuis al in te smeren.
Dan kunnen wij meer tijd besteden aan buiten spelen en hoeven de kinderen minder vaak en minder lang op
elkaar te wachten.

Lentedorp
IPC Beestenboel
Afgelopen maandag zijn we gestart met ons
nieuwe IPC thema Beestenboel. Aline en
Erienne hebben poppenkast voorstelling
gegeven over een dief in de dierentuin. Op het
ontdekplein hebben de kinderen al wilde
dieren kunnen zoeken op een plaat met een
vergrootglas. De komende weken zullen we
ons focussen op huisdieren, wilde dieren,
kleine dieren, boerderijdieren en dieren om
ons heen.
Oproep: voor het inrichten van de hoeken zijn
wij op zoek naar spullen die bij het thema passen:
knuffels van huisdieren (kat, hond,
vogel, konijn, cavia, hamster, etc.)
huisdieren accessoires (hondenmand,
kammen, vogelkooi, etc.)
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Zomerdorp
Het Amsterdamse bos
Het zomerdorp gaat ter afsluiting van een lessenreeks naar het Amsterdamse bos. Daar krijgt elke
ontwikkelgroep een rondleiding, staat stil bij het Dachau en krijgen daarna een opdracht. Deze heeft te maken
met de laatste les, die gaat over monumenten. Contoleer de kinderen thuis op teken!

Het nieuwe IPC thema is begonnen!
Op de valreep houden de Jungle kids een interview met Hans, de buschauffeur. Om de beurt stellen ze vragen
door de microfoon. Hij vertelt dat bijvoorbeeld dat hij al 31 jaar in een bus rijdt, hoe zijn eerste busrit buiten
Europa was.
Het nieuwe thema wordt morgen bekend gemaakt.
Science fair
Afgelopen vrijdag was de Science Fair! Het herfstdorp kwam er ook bij en samen konden we in en buiten de
school proefjes zien. Ook waren er hapjes gemaakt en was er een Science Fair show. Een groot succes.
Het zomerkamp komt in zicht!
We ontvangen graag de laatste brieven met gegevens van de kinderen.

Herfstdorp
Kamp
Volgende week woensdag is het alweer zo ver,
we gaan op kamp (oftewel naar Zweinstein)! We
zijn al weken druk bezig met de voorbereidingen
en kunnen niet wachten tot het zo ver is.Via deze
weg willen we iedereen wel nog even helpen
herinneren om de formulieren met daarop alle
persoonlijke gegevens plus
ID/verzekeringsbewijs in te leveren op school.
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We hebben namelijk nog niet alle formulieren
terug, deze week moeten deze wel echt
ingeleverd zijn.
Moreel besef & rechtvaardigheid
De levenslessen staan op dit moment in het teken
van moreel besef en rechtvaardigheid, best een
ingewikkeld thema want hoe zit dat precies?
Wanneer voelt iets goed en wanneer verkeerd?
Welke stappen zijn daarin handig? Hoe ga je om
met dilemma’s? Wat is het verschil tussen
normen en waarden?

HB projecten
De afgelopen weken heeft Nicole hard gewerkt aan
verschillende HB projecten met een aantal kinderen.
Vorige week vrijdag hebben de kinderen deze projecten
gepresenteerd aan de rest van het Herfstdorp. Heel gaaf om
te zien wat de kinderen hadden gemaakt! De volgende
projecten zijn voorbij gekomen:
Presentatie over D-day;
Presentatie over de geschiedenis van games;
Plattegrond van een Middeleeuws dorp;
Uitleg: Hoe maak je een film?
Zelf kunst maken (meerdere kunststromingen);
Presentatie in de vorm van een journaal over
kunst;
Kahoot quiz over mode ontwerpen + eigen mode
ontwerpen;
Kahoot quiz over schildpadden in het Nederlands
en Engels;
Presentatie over Oost Europa;
Quiz over de natuur.

SOUL Support
Met succes: 1. Science Fair was met recht weer een groot succes te noemen: het planetarium, het natuurkunde
circus en alle proefjes in de verschillende lokalen. Dankjewel aan alle ouders die de organisatie op zich
genomen hebben 2. Met grote regelmaat wordt er door een grote groep geluizenpluist, geen fijn klusje, maar we
merken dat we hierdoor wel minder last hebben van luizen. 3. De ouder participatie is enorm gestegen, ouders
die helpen met het netjes houden van de school, Engelse les, het begeleiden van projectgroepjes en workshops
of vertellen over je eigen beroep, allemaal super leuke initiatieven van ouders. Dankjulliewel allemaal voor
jullie hulp. Het is geweldig om te zien hoe iedereen zich verantwoordelijk voelt aan het meebouwen van onze
ideale school en goed onderwijs voor onze kinderen. 4. Albert Heijn zal voor komend kamp de school weer
sponsoren en doneert ruim 1000 porties fruit en groente....dat is best een hoop en we zijn er enorm blij mee. 5.
De opbrengst van de sponsorloop, natuurlijk gelopen door de kinderen, maar zo'n hoge opbrengst komt
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natuurlijk ook door de support van ouders.
Wie helpt ons: 1. Het zomerfeest is weer in aantocht en wel op donderdag 4 juli. Welke ouders zouden het leuk
vinden om deel te nemen in het organisatie comité?
Op zoek naar: 1. Een (oude) fietsen om tussen de Landtong en Pandora heen en weer te kunnen fietsen. Ja 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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