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Agenda
12 april
16 & 17 april
17 april
17 & 18 april
18 april 13:15-14:15
18 april 14:45
22 april-3 mei
10 mei
29 en 31 mei
31 mei
4 juli

Koningsspelen & sponsorloop
Eindtoets Herfstdorp
Excursie Zomerdorp naar Archeon
Landtong: uitstallen Lost & Found
Inloop IPC Zomerdorp
Kampbijeenkomst Zomer- en Herfstdorp
Meivakantie
Science Fair
Studiedagen, school gesloten.
School en opvang gesloten
Zomerfeest

School of Understanding in de Volkskrant!
Dit zeggen scholen met ‘hippe’ concepten zelf over de kwaliteit van hun
onderwijs

Er is een wildgroei aan ‘hippe’ schoolconcepten waarvan niet duidelijk is of het onderwijs er beter van wordt.
Dat stelt de Onderwijsinspectie in het woensdag verschenen jaarlijkse verslag De Staat van het Onderwijs.
Drie scholen lichten hun speciale programma toe.
Kaya Bouma en Rik Kuiper, 10 april 2019

Het hele artikel kunt u hier lezen. Wij vinden de foto's ook super leuk!

Mededelingen van het MT
Terwijl de zon weer heerlijk schijnt, iedereen geniet van het mooie weer hebben we dit keer vanuit het MT een
aantal zeer diverse punten.
Woensdag 10 april zullen Jet en Christa naar een bijeenkomst van de onderwijsinspectie gaan. Zij zijn naar
aanleiding van het bezoek wat de inspectie aan onze school heeft gebracht uitgenodigd om te komen praten
over hoe je innovatief onderwijs goed kan vormgeven op het congres De Staat van Onderwijs. Wij zijn
ontzettend trots op deze uitnodiging en vertellen dan ook graag meer over onze school op dit congres!
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Het Herfstdorp zal deze gehele dag op de Pandora aanwezig zijn. De
kinderen starten en eindigen daar.
De lunch zal deze dag worden verzorgd dus de kinderen hoeven alleen hun fruit en water mee te nemen (bij
eventuele allergieën is het wel wenselijk om lunch mee te geven). Ook vragen we alle kinderen hun eigen bord
en bestek mee te nemen, voorzien van hun naam en in een plastic tas.
Graag willen wij u even meenemen in de aanschaf van een aantal mooie leermiddelen die wij onlangs hebben
gekocht. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de ouderbijdrage en materiaal rondom onder andere
hoogbegaafdheid kunnen aanschaffen. Een aantal prachtige mappen met verrijkingsmateriaal en diverse
projecten! Ook hebben we voor het Zomer- en Herfstdorp Montessori lesmateriaal voor taal kunnen
aanschaffen, dit zal gedurende de komende periode worden geïntegreerd in ons onderwijs.
Er zijn inmiddels weer flink wat gevonden voorwerpen bij ons aanwezig. Wij zullen deze op donderdag 18 april
buiten uitstallen. Tussendoor kunt u natuurlijk ook altijd een kijkje nemen! Wat er donderdag 18 april nog blijft
liggen, zullen wij wegbrengen.
Ook is er op donderdag 18 april een kampbijeenkomst voor de ouders uit het Zomerdorp. Uit ervaring is
gebleken dat het fijn is om, helemaal wanneer uw kind voor de eerste keer naar kamp gaat, een centraal moment
te hebben waar u wat meer informatie krijgt over hoe een schoolkamp in zijn werk gaat. De bijeenkomst zal
zijn op de Pandora en start om 14:45 uur. Ook wanneer u een kind hebt in het Herfstdorp en ook graag
aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom!
De bijeenkomst zal worden gefilmd zodat ouders die niet aanwezig kunnen zijn wel de informatie krijgen.

Science Fair 10 mei
Science fair 10 mei 2019 16.00 - 19.00 uur
Na het succes van vorig jaar is er op 10 mei van 16.00 tot 19.00 uur weer de Science fair. Er staat een divers,
actief en verrassend programma. De vier thema’s zijn "licht", "geluid & communicatie", "Magnetisme &
aantrekkingskracht" en "temperatuur". Per thema zijn er experimenten die de leerlingen en ouders zelf kunnen
doen.
Daarnaast hebben we dit jaar een echt mobiel planetarium en een Science show in de gymzaal. In drie uur tijd
kun je deelnemen aan de experimenten en de shows bijwonen.
Doe mee en experimenteer

De leerlingen kunnen ook zelf experimenten in lijn van een van de 4 thema’s voorstellen en zelf uitvoeren voor
andere leerlingen en ouders. Als je dit wilt kan je dit voor 18 april melden bij je leerkracht.
Eten en drinken
We leven voor de wetenschap, maar daarnaast moeten we toch ook eten & drinken. Aan de ouders is de vraag
om op 10 mei gezonde hapjes en een drankje mee te nemen. In de aula kan er tussen de experimenten door
gegeten worden.
Voor vragen kunt u terecht bij SOUL Support: soul.support@schoolofunderstanding.nl

Dorpsplein
Gedurende de meivakantie en op 29 mei is de school gesloten. De opvang is op deze dagen wel geopend. Wij
vangen deze dagen alleen kinderen op die via Flexkids zijn aangemeld. U kunt dit doen via uw Flexkids
ouderportaal, door de dag te bevestigen, of via de mail een extra dag aan te vragen. Kinderen die op deze dagen
een contract hebben, hebben voorrang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Mager: j.mager@schoolofunderstanding.nl

Lentedorp
Excursie Catharijne Convent
In het Lentedorp zijn we bezig met het IPC thema ‘Feest’. Daarom zijn we maandag op excursie geweest naar
museum Catharijne Convent in Utrecht. Daar hebben we een verjaardagsfeestje georganiseerd voor Engel, die
in het museum woont. Door quizvragen te maken, spelletjes te doen en een route te lopen konden we cadeaus
verdienen voor haar en uiteindelijk hebben we alles volbracht! Met z’n allen hebben we een feesthoed opgezet
en ‘happy birthday’ gezongen voor Engel. Wat een feestje was het!

Zomerdorp
Koningsspelen en Sponsorloop
Vrijdag zijn de Koningsspelen! Het lente, zomer en het herfstdorp komt bij elkaar om in de ochtend.
In gemengde groepjes zullen zij op Pandora verschillende Koningsspelen doen. In de middag is de sponsorloop.
Dank aan alle ouders die helpen deze dag mogelijk te maken!
Oproepje IPC
Verschillende kinderen hebben thuis een interview gedaan over een beroep. Hier zijn hele leuke gesprekken
gekomen! En het maakt nog nieuwsgieriger naar al die verschillende beroepen.

Het lijkt ons heel leuk om ouders/ bekenden hier nog een keer over te laten vertellen in het Zomerdorp. Dit
zouden we graag plannen op donderdag 18 april van 13:15-14:15. Op deze tijd heeft het hele Zomerdorp IPC.
Lijkt het je leuk om langs te komen? Stuur een mailtje naar e.kooijman@schoolofunderstanding.nl of spreek
Ellen even aan op school. We zien er naar uit!
Uitje
Aansluitend op het IPC thema heeft het Zomerdorp op 17 april een uitje naar het Archeon. Ook dit keer dank
aan ouders die zo snel mee kunnen!

Leesproject
Na het succes van vorig schooljaar gaan we ook nu weer starten met het "klaar voor de start" leesproject. Alle
kinderen krijgen een eigen stempelkaart. Ieder gelezen boek kan ingeleverd worden bij de mentor en na een kort
mondeling verslag levert het een stempel op. Bij 5 stempels mag je een foto van jezelf meenemen naar school
en ophangen. Bij 15 stempels kun je heel mooi je eigen naam bij de foto schrijven. En bij 20 stempels krijg je
een heus diploma dat bewijst dat jij een leeskampioen bent!
Voor het leesproject "Klaar voor de start" zoeken we ouders die tijdens de inloop van kwart over acht tot half
negen willen helpen. De kinderen mogen kort vertellen waar het boek over gaat en dan een stempel zetten. U
kunt zich opgeven bij de mentoren.
Na afloop van het leesproject is iedereen uitgenodigd voor het boekenbal! De datum daarvoor volgt nog. We
hopen dat dit, net als vorig schooljaar, de kinderen extra enthousiast maakt om thuis ook lekker veel te lezen.
We wensen de kinderen dan ook vooral heel veel leesplezier.

SpeelGoedSamen

Een tijdje terug heeft Erienne een promotiefilmpje opgenomen voor haar boek SpeelGoedSamen. Een aantal
kinderen uit het Zomerdorp heeft hierin meegedaan en inmiddels is het filmpje af! Het is super mooi om te zien
hoe de kinderen vertellen over wat ze geleerd hebben en hoe goed ze kunnen nadenken over zichzelf en
anderen.

Herfstdorp
Excursie
Woensdag 3 april is het herfstdorp voor het IPC thema naar het Joods Historisch museum geweest. Het dorp
werd verdeeld en er werden twee programma's gevolgd.
Programma 1: 'thuis bij de familie Hollander'. De kinderen hebben daar spelenderwijs ervaren wie en wat
'joods' is. Ze hebben matzes gebakken in de koosjere keuken, geluisterd naar de sprekende muur die vertelde
wat hij tijdens de tweede wereld oorlog zag en in de studeerkamer hebben ze kennis gemaakt met de Tora en de
Gulden Regel: wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.
Programma 2: 'Redding uit de creche.' Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vanuit de Hollandsche
Schouwburg en de tegenoverliggende crèche bijna 600 joodse kinderen gered. Vaak gebeurde dat via de heg
van de hervormde Kweekschool, waar nu het Nationaal Holocaust museum i.o. huist. Door onderzoek te doen
naar de kinderverzorgsters, geredde kinderen en verzetsleden ontdekten de kinderen hoe dit verzet mogelijk
was. Ze hebben allemaal kennis gemaakt met de indrukwekkende geschiedenis van vervolging en verzet.
Theoretisch verkeersexamen
Op donderdag 4 april werd er in het herfstdorp het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Ondanks de
spanning hebben de meeste leerlingen dit examen gehaald! Dit was het eerste deel van het totale examen want
in mei (datum is nog onbekend) volgt het praktisch verkeersexamen. Hierbij gaan de leerlingen een route
fietsen waarbij ze onderweg worden gecontroleerd op veilig fietsen en of ze zich houden aan de verkeersregels.
IEP toets
Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken aan het eind van de basisschool. Deze
eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie
van OCW toegelaten) eindtoets ze afnemen. Onze school heeft voor de IEP Eindtoets gekozen, ontwikkeld door
Bureau ICE. De eindtoets wordt op dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 afgenomen. Dit gebeurt op beide
ochtenden van ieder maximaal twee uur. De toets zal boven in school worden afgenomen zodat de kinderen
zich in alle rust kunnen concentreren.

De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zo is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te
laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen,
taalverzorging en rekenen. De eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. De kinderen
mogen in de boekjes schrijven en hoeven dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en antwoordformulieren
te werken. Dat is wel zo overzichtelijk! Taal is geen struikelblok bij rekenen. Bij het maken van de IEP
Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo
opgebouwd dat kinderen die meer moeite met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig
detail is weggelaten, de vraagstelling is kort en bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier
opgebouwd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Ook kunt u terecht
op de website van Bureau ICE, toets.nl/voorouders. Hier vindt u meer informatie en kunt u tevens opdrachten
inzien.

SOUL Support
Met succes: 1. Vorige week is een nieuw digibord geïnstalleerd op het Herfstdorp, dat voor een klein bedrag is
aangeschaft op Marktplaats. Grote dank aan Isabella en de ouders van Fanny die het digibord in Terheijden
hebben opgehaald. 2. Sharon, moeder van Romy en Daniel, heeft de vitrine en ingang van Pandora heel mooi
aangekleed in lente- & paasthema. Dat maakt onze entree een stuk gezelliger. 3. Er is de afgelopen tijd heel veel
werk verzet en gedoneerd, fantastisch, dankjulliewel allemaal voor de hulp.
Wie helpt ons: 1. Morgen zijn de Koningsspelen, kom je ook helpen en aanmoedigen? Meld je nu nog aan,
want we kunnen nog genoeg hulp gebruiken. 2. Het zomerfeest komt er weer aan en wel op donderdag 4 juli.
Welke ouders zouden het leuk vinden om deel te nemen in het organisatie comité? 3. Ondanks alle hulp zijn er
nog genoeg handjes nodig met kopieerwerk, opruimen, telefoon opnemen. Voel je vrij om te helpen, de school
is voor iedereen toegankelijk.
Op zoek naar: 1. Een (oude) fiets(en) om tussen de Landtong en Pandora heen en weer te kunnen fietsen. 2.
Mist u niks? Op school staan een aantal bakken met gevonden voorwerpen, die letterlijk uitpuilen met
gymschoenen, jassen, lunchboxen, etc. Loop eens naar binnen om te kijken of er niets van je kind bijzit. Ook
dat ruimt lekker op.
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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