Nieuwsbrief week 38 2019
Agenda
Agenda september/ oktober
25 september: Kinderpostzegels
25 september: psycho-educatie ouders 19.00-20.30 uur locatie Pandora
2 oktober: start Kinderboekenweek
3 oktober: Studiedag onderwijs en opvang. School en Opvang zijn allebei dicht
4 oktober: Studiedag onderwijs. Opvang is open
week 43 en 44: Herfstvakantie onderwijs. Opvang is open

Nieuws vanuit het MT
De tweede nieuwsbrief van dit schooljaar kunnen we beginnen met goed nieuws. We hebben twee nieuwe
collega`s gevonden die ons team komen versterken! Saskia van Lindert komt drie dagen per week in het
Zomerdorp werken. Op maandag en dinsdag staat zij in de ontwikkelgroep van Marjon en op woensdag in
de ontwikkelgroep van Margot. Dit betekent dat Charlotte weer haar boventallige functie kan vervullen.
Daarnaast komt Abdes vier dagen in de week in het Herfstdorp werken. Hij is hier van dinsdag tot en met
vrijdag en zal kinderen begeleiden tijdens het zelfstandig werken. Beide medewerkers zijn inmiddels al met
veel enthousiasme gestart. Welkom!
Voor de vakantie hebben de kinderen meegelopen met onze sponsorloop en daarmee is er veel geld
ingezameld. Hier hebben we een mooi digibord van kunnen kopen wat inmiddels met veel plezier in het
Zomerdorp wordt gebruikt!
Een van de mooie dingen aan onze school zijn de verschillende culturen die aanwezig zijn. Dit is iets wat we
graag met elkaar willen vieren! Afgelopen jaren hebben we al een keer van het Divali mogen genieten en
van Keti Koti. Beide feesten werden volledig door ouders georganiseerd. Nu lijkt het ons mooi om ieder jaar
een tweetal feestdagen vanuit andere culturen te vieren. Voor dit jaar hebben we al een voorstel van een
aantal enthousiaste ouders. Lijkt dit u leuk, en kunt u dit met een aantal ouders organiseren, dan ontvangen
wij graag een mailtje met wat meer informatie zodat wij dit van te voren kunnen inplannen, en wellicht een
meerjarenplanning kunnen maken. U mag deze mail sturen naar Christa Brandsen (
c.brandsen@schoolofunderstanding.nl).
Ten slotte even een reminder voor het invullen van de (flex)vakantie. Deze kunt u nog tot vrijdag 20
september doorgeven. Daarna gaan wij een indeling maken en kan er ook niet meer geschoven worden.
Wanneer u voor die tijd geen keuze heeft aangegeven gaat uw kind automatisch naar school in week 7.

Psycho-educatie
Ook de psycho-educatie gaat weer van start! Dit jaar hebben we een aantal updates doorgevoerd:
●
●
●

De psycho-educatie vindt ‘s avonds plaats. Ongeveer eens per maand op woensdagavond van
19:00-20:30
De psycho-educatie is open voor iedereen, dus neem je buurvrouw, vriend of ouders een keer mee.
Ze zijn van harte welkom!
Er is meer ruimte voor persoonlijke vragen en ervaringen delen. Het theoretische deel en de uitleg
over wat we op school doen is van 19:00-20:00. Het laatste half uur hebben we dan tijd voor
vragen, opdrachten of het delen van ervaringen.

We zullen de psycho-educatie op de locatie van Pandora houden. Voor Engelstalige ouders is er geen aparte
bijeenkomst meer, uiteraard zijn jullie van harte welkom bij deze avonden. Milou zal dan de presentatie
aanpassen zodat het voor iedereen te begrijpen is.
Voor de liefhebbers alvast alle data voor het komend jaar:

25 september: Brein
16 oktober: Samenwerken
27 november: Character Strengths
12 februari: Optimisme
11 maart: Denken
8 april: Grit
27 mei: Geluk

Preschool
Een dag op de preschool
Tussen acht en half negen druppelen de kinderen langzaam binnen. Spelen, even knuffelen met de juf, een
boekje lezen of nog even niks doen. Het mag allemaal! Als alle kinderen er zijn dan gaan we in de kring.
Het belletje rinkelt en het wordt muisstil. Iedereen mag het belletje even vasthouden en laten rinkelen. We
zingen voor iedereen het welkomstliedje voor iedereen. Zo leren we de namen allemaal goed kennen. We
kijken uit het raam, wat voor weer is het vandaag? En welk seizoen is het dan? Dan nemen we de dagen
van de week door. De bruine dag is maandag, de gele dag is dinsdag, enz. We zingen het liedje van de
dagen van de week. Soms mogen we de dagen van de week ook in het Engels. Dan schenken we aandacht
aan het Levenshouding thema, meestal in de vorm van een verhaal. Na de kring mogen de kinderen die er
aan toe zijn onder begeleiding mee naar het Lentedorp. De andere kinderen spelen heerlijk verder op de
preschool. Als de kinderen uit het Lentedorp weer terug komen en de preschool weer netjes is opgeruimd
dan is het tijd om naar de w.c. te gaan en onze handen te wassen. Dan gaan we aan tafel waar een groot
bord met vers fruit voor ons klaar staat. De kinderen trekken zelf hun jas aan en hup naar buiten. Vlak voor

de lunch komen we weer naar binnen. Iedereen mag zijn eigen broodjes smeren, dat is superleuk! Om één
uur gaan sommige kinderen naar huis, anderen blijven nog tot half drie of langer.
Tegelijkertijd rusten sommige kinderen in onze slaapkamer. De rest pakt iets uit de kast om mee te spelen
zoals auto’s, klei, zand, enz. Om half drie worden er opnieuw kinderen opgehaald. De kinderen die blijven
krijgen iets te drinken en iets te eten. In overleg met de kinderen bepalen we dan wat er gedaan wordt.
Even rustig op de groep iets doen of toch liever buiten spelen. Om 17.00 hebben we een groentebuffet,
smullen! Voor een aantal kinderen is er nog heel even tijd om te spelen en dan zit de dag erop. Op naar de
volgende dag...

Lentedorp
So U got talent
In het Lentedorp zijn we gestart met het nieuwe IPC thema ‘Aan tafel’ over eten. Ook hebben wij elke
dinsdag, woensdag en donderdag de So U got talent lessen. Daarin geven wij als mentoren les in ons eigen
talent. Bij Christa en Ellen krijgen de kinderen muziek, bij Jiska en Brigitta beeldend en bij Erienne dans.
De So U got talent lessen worden gekoppeld aan IPC. Zo hebben de kinderen bij Brigitta en Jiska
gestempeld met met eten. Dat was best gek! Het eten rook soms gek en het zag er grappig uit op het
papier. De muzieklessen gaan over liedjes uit verschillende landen. De kinderen zongen in een vreemde taal
en dat ging heel goed! Tijdens dans zijn de kinderen bezig met eten uitbeelden. Dat klinkt gek, maar het
was hartstikke leuk! Spaghetti is bijvoorbeeld eerst rauw, dan maak je strakke en houterige bewegingen.
Als de spaghetti gekookt is maak je slappe en soepele bewegingen.

Schrijfdans
Sommigen zullen zich de enorme S in de figuur van een slang, of de D in de vorm van een duikboot nog
herinneren. Deze stoepkrijt tekeningen, of eigenlijk letters, waren vorige week te zien voor de ingang van
het Lentedorp. Het hoorde bij de Schrijfdans. Dit is een methode waarbij bewegingen gemaakt worden die
voorafgaan aan het schrijven. Denk bijvoorbeeld aan van grof naar fijn werken, schrijfbewegingen maken op
muziek of een lijnen-tekening waarin cijfers of letters terug te vinden zijn. (Op de foto een tomaat die net
door de soep gaat.)

Zomerdorp
Inmiddels draaien alle groepen in het Zomerdorp lekker. Vinden de kinderen steeds meer hun draai in het
nieuwe rooster en hebben we samengewerkt aan het worden van een hechte ontwikkelgroep en dorp. Met
bijna het hele Zomerdorp samen spelen?
Gezellig!

Nieuwe juf
Afgelopen week is Saskia begonnen als nieuwe leerkracht in het zomerdorp. Op maandag en dinsdag start
zij de dag bij de Superwelpjes op het IPC-plein. Woensdag staat zij in de klas van Margot bij de Panters. Ze
leert dus meteen het hele zomerdorp goed kennen. Veel succes Saskia!
Voor de rest van het zomerdorp is het ook fijn want dit betekent dat Charlotte weer boventallig is en met
groepjes kinderen andere dingen op kan gaan pakken.
IPC/ Engels
Met IPC is inmiddels het thema: “Van top tot teen.” in volle gang.
We zijn begonnen met brainstormen over kleding en hoe het er uit
ziet. Waarom dat er zo uit ziet en waarom het er in andere landen
anders uitziet. Als startactiviteit hebben we onze knuffels aangekleed
met crepepapier.
Engels is inmiddels ook gestart. We hebben geoefend met onszelf
voorstellen. Deze week gaan we ook aan de slag in niveaugroepen.
Dan zullen de kinderen die nog niet kunnen schrijven en lezen
creatief aan de slag gaan en de kinderen die al goed Engels spreken
dat ook meer gaan leren schrijven.

Praktisch
Graag willen we iedereen er op wijzen dat de regel is afscheid nemen bij de voordeur. Dan blijft het in het
Zomerdorp rustiger. Mocht u een vraag hebben voor de leerkracht die niet kan wachten dan kunt u
natuurlijk, bij uitzondering, best even meelopen.
Gymspullen moeten in de bakken beneden, graag alle spullen voorzien van een naam. Bij spullen zonder
naam kunnen wij ook niet helpen zoeken. Hetzelfde geldt voor fruitbakjes/ bekers. De bakjes en bekers
zijn de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. ‘s Ochtends moet het fruit en water mee naar boven
genomen worden. ‘s Middags/ met de lunch kunnen kinderen het weer in de tas stoppen. Is er iets kwijt
dan kunt u kijken bij de gevonden voorwerpen tegenover de voordeur. Ligt het daar niet dan kunt u zelf
met uw kind even boven kijken buiten schooltijd.
Excursie vrijdag 27 september naar Drievliet, bespreken jullie thuis wat je aantrekt? Denk aan goede
schoenen, waterdichte kleding bij regen!
Voorstellen
Graag stel ik mij via deze weg even voor; ik ben Saskia van Lindert en sinds 16 september werkzaam op
School of Understanding te Amstelveen.
Vijf jaar geleden heb ik besloten om mij om te scholen tot leerkracht basisonderwijs. Ik was pedagogisch
medewerker en heb met veel plezier vijftien jaar in de kinderopvang gewerkt, maar was toe aan een nieuwe
uitdaging. Mijn grootste hobby is koken. Met kinderen, vriendinnen of familie in de keuken staan en samen
iets lekkers creëren, is een feest. Van de natuur word ik erg blij; het bos, het park, het water, het strand…
Heerlijk wandelen of fietsen geeft mij energie.
Op maandag en dinsdag zal ik in het Zomerdorp op het Rekenplein te vinden zijn en op woensdagen op de
Bloesemgroep. Ik zie ernaar uit om samen met de kinderen, het team, de ouders en/of verzorgers er een
mooi jaar van te maken.
Met vriendelijke groeten,
Saskia van Lindert

Herfstdorp
Kiss + ride @ de Landtong
We hebben het in de participatieavond ook al
even besproken, want we merken dat het
belangrijk is om dit even aan te kaarten. Bij
het halen en brengen van de kinderen merken
we dat het erg druk wordt in de straat voor
school, hierdoor ontstaan er gevaarlijke
situaties. We willen iedereen vragen om extra
rustig te rijden, goed op te letten en bij het
halen/brengen ook de auto daadwerkelijk even
te parkeren in de parkeervakken. Zo zorgen
we er samen voor dat er geen file en
onoverzichtelijke situaties ontstaan.

Schoolverlaters project
Het schoolverlaters project is officieel begonnen! De kinderen hebben in een brainstormsessie al heel veel
toffe uitjes bedacht en gaan hier de komende tijd mee aan de slag. Een mooi voorbeeld hiervan is dit
groepje (zie foto) die bezig zijn met alle mogelijkheden om een dag (wellicht nacht) door te brengen in een
indoor trampolinepark.
Efteling
Afgelopen maandag hebben we een heerlijke (en drukke) tijd gehad in de Efteling! Naast de vele verhalen,
mythes en legenden die we tegenkwamen in het park (die weer gekoppeld waren aan ons IPC thema)
hebben we genoten van de toffe attracties. Al met al, een geslaagde excursie!!

Elementa
Mythen en Legenden in Nederland
Met IPC zijn we verdergegaan met het thema mythen en legendes. Ook in Nederland zijn er verschillende
mythen en legendes. Denk maar aan de witte wieven uit Gelderland, het vrouwtje van Stavoren uit
Friesland of de ondergang van Westerschouwen uit Zeeland.
Sommige kinderen hebben een Nederlandse mythe gekozen en hier een scratchproject van gemaakt.
Andere kinderen hebben een sprookje uitgekozen dat ze nog niet kenden en hier een kijkdoos bij gemaakt.
Het werd een sprookje over een dwerg die niet kon kiezen.
Samen koken
We hebben met de groep gekookt. De kinderen hebben heerlijke
appelloempia’s gemaakt.
Voor ze aan de slag konden, moesten de kinderen in het kader van het
oefenen in plannen en organiseren hun recept nog puzzelen. Het recept
kregen ze namelijk in losse stroken. Zodra ze de volgorde goed hadden,
konden ze met hun recept aan de slag. Tijdens de lunch werden de
appelloempia’s opgegeten. Ze mochten hun recept mee naar huis nemen,
zodat ze de appelloempia’s ook thuis kunnen maken.

Met de groep in een A4
De mythe van Dido gaat over een vrouw die haar land Tyrus
ontvluchtte voor haar broer die daar koning was. Ze kwam aan in
Noord-Afrika en de koning daar stond haar toe een stuk grond te
nemen, zo groot als zij met een koeienhuid kon omlijnen. Dido
pakte dit handig aan en sneed de huid in dunne repen om zo een
groot gebied te omlijnen.
Na het horen van het verhaal over Dido, probeerden de kinderen
een A4 op zo’n manier te vouwen en te knippen, dat we er met
de groep in konden staan.
Wij hebben het uit 1 stuk kunnen doen!

Opvang
We hebben gezellige eerste ‘normale’ schoolweken achter de rug op de opvang. Het toneelstuk van Renéé
met de kinderen begint vorm te krijgen, al is het wel even wennen voor de kinderen, zo’n nieuwe
theaterjuf.
Ook het koken elke maandag is een succes. Elke week koken we nieuwe gerechtjes om ze daarna lekker
samen op te eten.
Ook de muziek op de dinsdag begint langzaam drukker te worden. Het zingen met een stukje solo is voor
sommige kinderen een beetje spannend maar ook hier worden we blij van en worden er angsten
overwonnen!

😊

Ayan is vorige week op
bezoek geweest met
haar zoontje Junayd.
Een

heel

leuke

verrassing! De kinderen
hadden

een

lange

slinger

voor

haar

geknutseld.
Begin oktober zal Ayan
weer

beginnen

met

werken bij ons en daar
zijn wij en de kinderen
erg blij mee!

SOUL
Met succes: 1. Een aantal ouders hebben zich gemeld, en zo worden de planten elke week water gegeven,
is de bibliotheek weer helemaal netjes en alle boeken gelabeld, Facebook bijgewerkt, is er voor elk dorp
een klassenouder gevonden, en een aantal Engelse lessen zijn zijn ingevuld. 2. Met het geld van de
sponsorloop is een nieuw Digibord aangeschaft wat ontzettend fijn is. Van het resterende bedrag is
Montessori materiaal aangeschaft.
Whats's new: Nu iedereen weer een beetje gesetteld is, leek het ons leuk om voor ouders, elke 2e vrijdag
van de maand een koffieochtend te organiseren op beide locaties. Het idee is dat ouders elkaar en SOUL
support beter leren kennen, en ideeën uitwisselen. De eerste staat gepland op 11 oktober en neem vooral
iets lekker mee.

Wie helpt ons: 1. De stoomboot vertrekt binnenkort alweer uit Spanje, wat betekent dat ook op school de
nodige plannen gesmeed moeten te worden. Welke ouders vinden het leuk mee te helpen met de
organisatie? Zet vrijdagavond 15 nov 19:00uur alvast in je agenda, want dan versieren we met alle ouders de
school.
Op zoek naar: 1. Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek met als thema 'Reis je mee?' Tijdens
deze periode staan er weer een aantal leuke activiteiten gepland, waaronder ook de boekenmarkt, welke op
vrijdag 11 oktober zal plaatsvinden. Mocht je nog boeken in de kast hebben staan die je zou willen doneren
heel graag. Je mag ze neerzetten op beide locaties, wel graag met een briefje erbij dat het voor de
boekenmarkt is . 2. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Een mooie manier voor de SOU om aan nieuwe boeken voor de bieb te komen. Help je mee?
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• Koop van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij de Bruna-winkel en lever de
kassabon vóór 15 november 2019 in op school.
• De SOU levert de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de SOU ontvangt een waardebon.
• Daarmee mogen er t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
worden uitgezocht in een Bruna-winkel.
Overzicht hulpvragen:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Helpen de school netjes te houden (vaatwasser in de ochtend uit- en inruimen, is 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 (2 ouders voor de woensdag 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)
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 van 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)
Feestcommissie: Organisatie Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, Sportdag, Zomerfeest (min 3
personen per feest)

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

