Nieuwsbrief week 36 2019
Agenda
Agenda september/ oktober
5 september: Participatieavond Herfstdorp 19:15u & Elementa 19:00u
25 september: Kinderpostzegels
2 oktober: start Kinderboekenweek
3 oktober: Studiedag onderwijs en opvang. SoU is dicht
4 oktober: Studiedag onderwijs. Opvang is open
week 43 en 44: Herfstvakantie onderwijs. Opvang is open

Nieuws vanuit het MT
De eerste schoolweek zit er inmiddels alweer op! Wat was het ontzettend fijn om de kinderen weer te zien,
de vakantieverhalen te horen en weer te starten met elkaar. Ook Elementa is inmiddels gestart. Fijn om
ook iedereen daar te mogen verwelkomen!
In de vakantie ontvingen wij goed nieuws. Ouders van het Zomerdorp hebben het inmiddels misschien ook
van hun kind gehoord. Nicky is zwanger! Nicky zal in december met verlof gaan.
Ten slotte nog twee praktische mededelingen. Binnenkort ontvangt u een mail met een link voor het
invullen van de (flex)vakantie in februari. Het is de bedoeling dat u dit formulier voor ieder kind invult zodat
wij een duidelijk overzicht krijgen per ontwikkelgroep wanneer we welke kinderen mogen verwachten.
Het tweede belangrijke punt is de groepsapps in de verschillende dorpen. Vorig schooljaar is gebleken dat
dit een erg fijne manier van communiceren is. Korte mededelingen en oproepjes kunnen gemakkelijk
tussendoor worden gedeeld. Nu is het zo dat sommige kinderen zijn doorgestroomd naar een ander dorp.
Vandaar de vraag of u wil controleren of u nog in de juiste groepsapp zit. Mocht dit nog niet het geval zijn
dan kan u zich melden bij de dorpsouder (zolang die er nog niet is mentor van uw kind) van het
desbetreffende dorp. Deze zullen zorgen dat u in de groepsapp komt.

Preschool
Op de preschool hebben we een start gemaakt met het thema ‘aan tafel’. Om de preschool aan te kleden
verzamelen wij lege verpakkingen van spullen die je in de supermarkt tegenkomt zoals melkpakken,
kartonnen verpakkingen, plastic bakjes etc. Dit is niet alleen erg leuk om mee te spelen. De kinderen
maken gelijk kennis met de boodschappen.

Lentedorp
Algemeen
Wij zijn blij om iedereen weer te mogen ontvangen in het Lentedorp. Dit jaar met een aantal nieuwe
medewerkers die jullie wellicht al kennen. Op maandag en dinsdag zal Jiska op het Rekenplein staan. Op
woensdag tot en met vrijdag zal Brigitta daar te zien zijn. Op dinsdag en woensdag staat Ellen, jullie
kennen haar van het Zomerdorp, op het Taalplein.
IPC
Dinsdagochtend hebben wij het nieuwe IPC thema geopend. In een toneelstuk lieten Ellen, Jiska en
Erienne verschillende tafelmanieren zien. Wij gaan de komende weken dan ook werken met het thema
‘Aan tafel’. Wat en hoe eten wij thuis met elkaar aan tafel? En in een restaurant? Wat is gezond en wat is
ongezond? De kinderen gaan er alles over leren in het thema!

Groepsvorming
Het nieuwe schooljaar is gestart en daarmee ook de nieuwe
levenshoudingscyclus! De komende weken zullen we werken
met het thema groepsvorming. Afgelopen week hebben we in
het Lentedorp groepsnamen bedacht: de Sunnykids, de
Rainbowkids en de Superregenboogkids. En dat niet alleen,
elke groep heeft met elkaar een logo gemaakt. Een super leuk
begin van het jaar, en er zullen nog meer lessen en spellen over
groepsvorming en teambuilding volgen!

Zomerdorp
Nieuwe juffen
Ook in het Zomerdorp zijn er weer wat nieuwe gezichten te zien. Op het Rekenplein, de maandag Aline,
vanuit het Lentedorp, en de andere dagen Rianne. Bij het IPC-plein is Charlotte er voor twee dagen en
Marjon de overige drie. Charlotte is niet helemaal een onbekend gezicht omdat ze vorig jaar op het
Herfstdorp werkte. Veel ouders moeten er nog even aan wennen maar Nicky is dit jaar op het Taalplein te
vinden.
De kinderen die van het Lentedorp zijn doorgestroomd zijn lekker gestart bij Margot in de Bloesemgroep.
Wel even wennen hoor, werken aan de boekjes uit de map! Gelukkig bedenkt Margot ook veel leuke,
leerzame spelletjes. In de vorige mail is het mailadres van Rianne helaas niet helemaal goed doorgekomen.
Haar mailadres is r.vanderelst@schoolofunderstanding.nl
Groepsvorming
In elke klas hangen foto’s van onze vakanties. Zo kunnen we toch af en toe even terug denken en elkaar er
alles over vertellen. Ook hebben we met elkaar een groepsnaam bedacht. In de Bloesemgroep heb je nu de
Panters, op het Rekenplein de Cheetahs, de kinderen van het IPC-plein zijn de Superwelpjes en op het
Taalplein de Superpuppies.
Werken
Na een welverdiende vakantie moet er nu weer serieus gewerkt worden. Dat gaat elke dag een beetje
beter. De nieuwe planningen beginnen er in te slijpen. Als het goed is weet elk kind ook in welke
instructiegroep hij of zij zit. Bij taal zijn al veel mindmaps en woordspinnen gemaakt en bij spelling zijn de
eerste regels uitgelegd. Grote getallen staan er bij rekenen op het programma.
We zijn naast het werk uit de map ook gestart met ontdektafels. In elke klas ligt er op een tafel
spelmateriaal klaar wat past bij de doelen die die week worden aangeboden.
Ook mogen de kinderen zelf een half uurtje lezen inplannen elke week. De komende week gaan we ook
starten met IPC. Het thema is dan van top tot teen. Dat gaat over kleding, verkleden en kleren overal ter
wereld.

Herfstdorp
Er zit alweer een hele week op. Voor sommigen is het nog wennen,
voor anderen is het weer zoals vanouds. We oefenen nog wat met de
regels en ontdekken iedere dag weer nieuwe dingen van het
Herfstdorp, zoals de ontdektafels, de stille stilteruimte en dat de
gang nu ook een werkplek is. Regelmatig zien we al kinderen op al
deze verschillende plekken lekker aan het werk.

Verder zijn we in het Herfstdorp maandag gestart met het thema Mythes en legenden bij IPC. We deden
dit al wel in de normale IPC groepen, maar bleven niet in ons eigen lokaal!
Bij één van de rondes kregen we informatie via een schooltv filmpje over sprookjes, bij de volgende ronde
kregen we een minicollege van een Amerikaanse docent! Dus we hebben direct het Engels weer even
moeten opfrissen. Bij Evan (onze gastdocent) leerden we van alles over Griekse mythologie! Best pittig, zo
in het Engels, maar het is ons gelukt!
Om daarna weer even wat actiever te worden kregen we buiten allerlei feitjes over indianen te horen en
speelden we een spel ‘Indianendans.’ Als laatst hebben we een verhaal voorgelezen gekregen over de
zonnegod ‘Ra’ en mochten we onze eigen scarabee amulet maken.
Al met al een afwisselende middag met een goede introductie op de verschillende mythes en legenden.

Elementa
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we zijn van
start met Elementa!! Best spannend zo'n nieuw
begin, in een nieuwe groep. Het is voor iedereen even
zoeken en elkaar leren kennen. Deste belangrijker
het eerste thema van levenshouding: groepsvorming!!
Spelenderwijs leren we elkaars overeenkomsten en
verschillen kennen. Het is leuk om te zien hoe snel in
de pauzes iedereen elkaar al opzoekt en er echt
samen wordt gespeeld. De komende weken zullen
nog in het teken staan van groepsvorming.
Groepscoaching
Deze week zijn we ook van start gegaan met de groepscoaching. De komende weken gaan we aan de slag
met Rots en Water op de dinsdag en Zelfbeeld op de donderdag.

Rots en water
Rots en water wordt afwisselend in de grote en soms is 2 kleinere subgroepjes gegeven.  Rots en Water is

een psychofysieke (weerbaarheids)training, waarbij kinderen leren wanneer je voor jezelf moet opkomen en
wanneer je beter je ergens bij kan neerleggen. Het is niet altijd makkelijk de eigen grenzen aan te geven en
die van anderen te respecteren. De Rots en Water-training leert het soms hard zijn als een rots en soms
zacht als water. We werken aan rots- kwaliteiten als: opkomen voor jezelf, tegen een stootje kunnen, eigen
keuzes maken en doorzetten. En water- kwaliteiten als: rekening houden met een ander, vrienden maken
en meebewegen/ flexibel zijn. In de training wordt gebruik gemaakt van sportieve en speelse activiteiten en
vaardigheden vanuit zelfverdedigingssporten. De training draagt bij aan meer zelfvertrouwen en sociale
contacten.

Zelfbeeld
Op de donderdagen werken we in kleine groepjes aan het zelfbeeld van de kinderen. Het doel in deze
training is dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Een positief zelfbeeld leidt niet alleen tot
geluksgevoelens maar verbetert ook het algemeen functioneren.
Tijdens de les zullen de kinderen ontdekken wie ze zijn, waar hun kwaliteiten- valkuilen- en uitdagingen
liggen, ze zullen leren hoe hun brein werkt, welke rol gedachten hebben en zullen ze steeds meer leren om
hun aandacht te sturen richting het positief denken.
Werkplein
We zijn gestart met het thema van IPC Mythen en Legenden, waar wij ook Egypte uitgebreid bij betrekken.
De kinderen zijn bezig geweest met het bouwen van een piramide met post-its en kapla. Wat meteen een
goede oefening was rondom doorzetten. In het Atelier zijn de kinderen druk in de weer geweest met hout
en zagen om een naambordje te maken voor op het bord. Daarnaast zijn we deze week begonnen met het
werk voor de weektaak, zoals spelling, taal en rekenen.

Opvang
We hopen dat iedereen een fijne zomer achter de rug heeft!
Bij de opvang hebben we er, ondanks de verbouwing en een druk pand vol bouwvakkers , een paar hele
fijne zomerweken opzitten. Zo zijn we o.a. lekker naar het Amstelpark geweest, hebben we een bezoekje
aan het Tropenmuseum en Rijksmuseum gebracht, zijn we een kookworkshop gaan volgen in een echte
kookstudio en hebben we een theatervoorstelling gezien, gedanst en nóg meer gekookt op het Vrije Vogel
Festival. Natuurlijk mocht een lekker dagje Elsenhove ook niet ontbreken .
Op de dinsdag hebben we een nieuw gezicht op de opvang; Marlissa. Zij is werkzaam op het Herfstdorp
maar zal ons voorlopig op de dinsdagmiddag komen helpen tot we een vaste opvangkracht hebben
gevonden.
Nog een leuk nieuwtje
We zijn begonnen met het inplannen van vaste activiteiten per dag. Zo is er o.a. elke maandagmiddag een
kookactiviteit, dinsdag standaard muziek en zingen en op donderdag gym. Kinderen kunnen zich bij ons
‘aanmelden’ voor een activiteit of hun naam op één van de lijsten op de deur van het opvanglokaal schrijven.
We vinden het fijn soms wat langer met één activiteit door te gaan (zo’n 4 weken) zodat de activiteiten
meer betekenis krijgen. Aan het eind van de periode van een activiteit kunnen kinderen laten zien wat zij
gedaan/gemaakt/geleerd hebben. Wij hebben weer erg veel zin in komend schooljaar!

SOUL
Het schooljaar is weer begonnen, wat betekent dat het wekker gemekker weer is begonnen en ook tijd is
om de mouwen weer op te stropen. Het is mooi te zien hoe de school is gegroeid de afgelopen jaren en hoe
het concept steeds meer vorm krijgt. Uiteraard door het fantastische team, maar zeker ook door ouders die
structureel hebben meegeholpen om samen een prettige werk- en leeromgeving te creëren. En hier moeten
we zeker mee doorgaan.
Veel ouders geven aan wel te willen helpen, maar weten niet zo goed wat of moeten werken tijdens
schooltijd, dus er is ons gevraagd een lijstje te maken. Dus hier gaan we:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Beheer van de bibliotheek, liefst 2 personen (boeken op volgorde in de kast zetten, nieuwe
boeken voorzien van label, collectiebeheer)
Helpen de school netjes te houden (vaatwasser in de ochtend uit- en inruimen 10 min werk,
gevonden voorwerpen, verschoon kleding bakken netjes houden, boodschappen opruimen,
gemeenschappelijke ruimten netjes houden)
Printen & kopiëren van leermateriaal (ligt op stapeltje en anders kun je Denise of Freija vragen)
Engels zingen/lezen (7 ouders voor de woensdag en/of vrijdag 8.30 - 9.00, liefst door native
speaker)
Luizenpluizen: 1x coördinator die het initiatief neemt en een oproep doet aan ouders via de app
en afstemt met de leerkrachten, 1 x per 2 maanden 6-8 ouders per dorp (meestal na de vakantie)
Dorpsouder: voorheen was dit een groepje van 3 ouders per dorp, coördinatie rol
Marketing/pr school (open ochtenden op Facebook zetten, website aanpassen, inspelen op
andere PR kansen om zo de reputatie van de school verder te verhogen)
Geven van creatieve workshops (soms eenmalig, soms een reeks van 4-6 weken vaak een middag
van 13.00 - 14.00)
Sponsoring en subsidies: werven van fondsen, gratis materialen/producten lokale ondernemers,
subsidies tbv verbetering onderwijs 4 personen
Uitschrijven verslag tijdens participatie avonden en ouder bijeenkomsten
Decoreren van de school aan de hand van IPC thema of seizoen (4 personen)
Planten verzorgen (1x per week 1/2 uurtje)
Feestcommissie: organisatie Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, Sportdag, Zomerfeest (min 3
personen per feest)

Dan zijn er verder nog de excursies waar regelmatig hulp bij nodig is, al is daar altijd genoeg animo voor.
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

