Nieuwsbrief week 40 2019
Agenda
Agenda september/ oktober
2 oktober: start Kinderboekenweek
3 oktober: studiedag onderwijs en opvang. School en Opvang zijn allebei dicht
4 oktober: studiedag onderwijs. Opvang is open
5 oktober: dag van de leerkracht
16 oktober: psycho- educatie thema Samenwerking. Start om 19.00 uur, locatie Pandora
week 43 en 44: Herfstvakantie onderwijs. Opvang is open
12 november: geen participatieavond, komt te vervallen ivm psycho- educatie
27 november: psycho - educatie thema Character Strengths en update Groeiplan. Start om 19.00 uur,
locatie Pandora

Nieuws vanuit het MT
Vorige week woensdag hebben we de eerste psycho - educatie avond gehad. Het was fijn om veel ouders te
mogen verwelkomen! In de agenda ziet u weer twee nieuwe avonden staan. Tussendoor zou er nog een
participatieavond zijn, maar vanwege de geplande educatie avonden slaan we deze over. Tijdens
psycho-educatie krijgt u eigenlijk dezelfde informatie als tijdens een participatieavond. Tijdens de avond op
27 november zullen we het eerste half uur gebruiken om ons Groeiplan te bespreken om u zo mee te
blijven nemen in de ontwikkeling van onze school.
Helaas hebben wij ons schoolkamp moeten verplaatsen wegens een gebrek aan een geschikte locatie. De
nieuwe datum voor het schoolkamp is: 10,11 en 12 juni. Dit betekent ook dat de cito wordt verplaatst. U
ontvangt volgende week de aangepaste jaarplanning.

Afgelopen maandag hebben we het Joods nieuwjaar, Rosh Hashana, gevierd. In alle dorpen hebben ouders
hier wat over verteld, is er een stukje appel met honing gegeten om elkaar een zoet nieuwjaar te wensen en
hebben we nog een mooie verwerking met elkaar gedaan. Mooi om zo een stukje meer inzicht te krijgen in
elkaar cultuur. Hartelijk bedankt!
Woensdag 6 november is er weer een landelijke staking aangekondigd. Als deze ook daadwerkelijk
doorgaat doen wij ook mee. Dit is nog niet helemaal zeker, maar wij willen deze datum al wel vast
aankondigen voor de zekerheid. .
Ten slotte willen wij uw aandacht vragen voor het parkeren rondom school. We merken dat er regelmatig
ouders buiten de parkeervakken parkeren. Wij willen u vriendelijk verzoeken om in de parkeervakken te
parkeren. Dit vanwege de doorstroom en de veiligheid. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!

Preschool
Op de Preschool hebben we de afgelopen tijd niet stilgezeten. Met IPC zijn we al een tijd bezig met het
thema ‘Aan tafel’. De kinderen helpen met tafeldekken en afruimen en ook lezen we boekjes over aan tafel
gaan.
Daarnaast gaan we in de doorgaande leerlijn ook mee met
levenshouding. De afgelopen weken stonden in het teken van
groepsvorming, wel zo fijn aan het begin van het jaar, nu is
natuurlijk bij uitstek het aangewezen moment om elkaar beter te
leren kennen. Alle foto’s van de kinderen hangen op het mentor
bord, we herhalen de afspraken met elkaar en ook oefenen we met
het dagritme.
In het kader van wettelijke veranderingen binnen de kinderopvang, zijn er op de Preschool en Opvang ook
een aantal dingen veranderd. Zo zullen wij strenger toezien op het toedienen van medicatie. Wij vragen u,
indien het toedienen van de medicatie niet noodzakelijk op de Preschool of Opvang hoeft te gebeuren, dit
zoveel mogelijk thuis te doen. Daarnaast zijn we sinds december 2018 gestart met pedagogische coaching.
Het doel van de coaching en beleidswerk op de SoU is om onze beleidsstukken en pedagogische praktijk
dichter bij elkaar te brengen. Dit werkt twee kanten op; enerzijds gaan we met elkaar onderzoeken of het
beleid, zoals het er nu staat, nog steeds is zoals we het samen willen zien en anderzijds gaan we met elkaar
kijken waar en hoe we de pedagogische praktijk kunnen, of moeten, aanpassen. We willen hierbij gebruik
maken van ieders kennis, ervaring en talenten.

Onze laatste coaching sessie ging over pesten en sociale veiligheid. Aankomende tijd staan het
calamiteitenplan en de meldcode op het programma.

Lentedorp
Levenslessen
Het nieuwe levenshoudingsthema ‘Brein’ is van start gegaan! In het Lentedorp hebben de kinderen door
middel van de puzzel-kleurplaat mogen raden wat het thema is. Na een paar pogingen tijdens het kleuren
(tomaten, bomen, iets-met-het-menselijk-lichaam) maakte de puzzel het duidelijk: je hersenen! Wat weten
we al en wat willen we nog leren? De kinderen wisten te vertellen dat je met je hersenen denkt en droomt.
Maar wat gebeurt er met je als je hersenen het niet meer doen? En hoe groot zijn ze precies? Wie weet
kunnen ze over zes weken het antwoord vertellen!

Begroeting
‘Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach, want wie vrolijk is in de morgen, die lacht de hele
dag!’
Sinds een paar weken mogen de kinderen in het Lentedorp ‘s ochtends zelf kiezen hoe ze hun mentor
begroeten. Willen ze een dansje, dan wijzen ze het muzieknootje aan. Voor een high-five de handen en
voor een knuffel het hartje. De kinderen vinden het super en genieten elke ochtend! En wij als mentoren
stiekem ook…

IPC
De activiteiten bij ons thema ‘Aan tafel’ zijn in volle gang! Inmiddels hebben we op het IPC-plein ook een
echt IPC bord hangen. Elk plein kan nu laten zien wat er is gedaan, geleerd of ontdekt rondom het thema.
Zo hebben we op het Levensplein gelezen over hoe de familie krokodil een restaurant oprichtte. Op het
Taalplein hebben we schrijfbewegingen geoefend en op het Rekenplein knutselden we gezonde en
ongezonde boterhammen.

Zomerdorp
Levenslessen
Ook in het zomerdorp is een start gemaakt met het nieuwe thema voor de levenslessen. Zo hebben we al
via een filmpje kennisgemaakt met het brein en wat de hersenen voor ons doen. In de verschillende klassen
hangen ook al bladen met daarop wat wij al wisten te vertellen en wat we nog willen leren. Naast leren over
hoe de hersenen ons helpen bij alles wat we doen, gaan we ook leren over hoe we goed voor onze hersenen
kunnen zorgen.
IPC
Met IPC zijn we nog volop bezig met kleding. Mooi was dat we precies voor ons uitje naar Drievliet geleerd
hebben over regenkleding. Daar hadden we namelijk donderdag verschillende proefjes mee gedaan. De
vraag: waarom is het nog niet handig om met je regenpak aan in de klas te gaan wachten tot we naar de bus
gaan konden veel kinderen nu ook beantwoorden. Oh ja, dan ga je zo zweten en kan het vocht niet goed
naar buiten omdat er maar hele kleine gaatjes in zitten.
Geluk hadden we wel. Het heeft in de bus geregend en nog net toen we op de parkeerplaats liepen maar
verder was het eigenlijk de hele tijd droog.

We hebben ook geleerd over kleding op verschillende plekken op de wereld. En uitgezocht welke reis onze
kleding eigenlijk al heeft gemaakt voor we het hier kunnen kopen.

Overig
Vandaag is de Kinderboekenweek gestart. We zullen de komende
week dus ook wat extra tijd en aandacht besteden aan lezen en
boeken.

Herfstdorp
Levenshouding
Vorige week hebben we het thema groepsvorming afgerond. Wij hebben samen veel activiteiten gedaan
zoals: elkaar interviewen, als groep passen in een kleine ruimte, op elkaars knieën zitten terwijl je ook een
kring moet maken (dat was best een uitdaging), kleurentikkertje en nog veel meer mooie activiteiten!
Vanaf deze week zijn we begonnen met het thema brein!
Beneden hebben we een hele gave ontdektafel gemaakt waarin
ondere andere verschillende activiteiten liggen met betrekking
tot het brein. Zo hebben we bijvoorbeeld al geleerd dat het heel
belangrijk is dat beide hersenhelften met elkaar samenwerken en
dat (heel belangrijk!) trampoline springen niet gevaarlijk is voor
je brein.

Workshops
Vanaf 11 oktober starten we met de workshops. De kinderen hebben mogen kiezen uit de volgende
workshops: science, debatteren, boksen, bakken en een creatieve workshop. We hebben er allemaal veel zin
in! De workshops zijn in 4 rondes. De nieuwe workshops starten 22 november.
Voor deze workshops zoeken wij nog talentvolle ouders die een leuke workshop willen geven aan onze
kinderen! Als je een leuk idee hebt, mag je altijd even naar binnen lopen of mailen naar
h.hemmer@schoolofunderstanding.nl

Elementa
Science
Bij Elementa verzamelen we steeds meer toffe dingen
om van te leren. Vorige week kwam Freija binnen met
een doos met allemaal science/proefjes. De leerlingen
werden er enthousiast van en gaven aan een middag
proefjes te willen doen. Inge en Hilde hun breinen zijn
flink aan het werk gegaan en hebben een leuke
samenstelling van verschillende proefjes klaargezet
voor ze.
Zo hebben de leerlingen onder andere een lavalamp
nagemaakt, elektriciteit opgewekt met een citroen, de
kleur van kurkuma veranderd en ontdekt wat de reactie van zeepsop is op peper.
Gezien de foto’s was het een hele leuke en leerzame middag.

Vieren van verjaardagen
De verjaardagen worden tegenwoordig natuurlijk anders gevierd. De leerlingen trakteren niet meer.
Gelukkig zijn ze creatief genoeg om er iets leuks van te maken. Een leerling vierde recentelijk zijn
verjaardag door middel van het spelen van een jenga toernooi. Twee teams strijden tegen elkaar, bij wie het
eerst de toren omviel, die had verloren. Een gezellige en leuke manier om je verjaardag te vieren!

Scratchles.
We draaien de rollen ook wel eens om. Leerlingen die uitblinken in
een bepaalde vaardigheid, kunnen ook een ander iets leren. Hier
maken wij graag gebruik van. Zo was er in de afgelopen periode een
jongen die een scratch les gaf aan de andere leerlingen. Dit bracht
bij sommigen wat frustratie, maar we zijn hier toch met zijn allen
doorheen gekomen en hebben weer meer geleerd over scratch.

Opvang
We hebben de heupen losgegooid met het spelletje ‘JUST DANCE’. Dit sloeg erg aan en we hebben flink
gedanst met z’n allen. Erg leuk om te zien hoe de kinderen op een gegeven moment helemaal in een
nummer opgaan en niet meer bezig zijn met hun omgeving.

23 t/m 27 september was het ‘de Week Tegen Pesten’. Een belangrijk thema waar we op de opvang ook
aandacht aan hebben besteed.
Het toneelstuk wat Renée samen met een grote groep kinderen maakten, sloot hier mooi op aan. Een
verhaal over pesten, voor jezelf opkomen, voor anderen opkomen en het uiteindelijk samen oplossen tussen
de gepeste kinderen en de pesters.
Heel leuk om het proces te zien; hoe kinderen samen
bedenken wat voor attributen, decor en kleding er nodig is
bij welke scène en dat er samen wordt nagedacht over hoe
een eind te maken aan pesten.
Met vorige week donderdag het mooie eindresultaat!

SOUL
SOUL Support Update
Met succes: 1. Corine de moeder van Neel heeft de jaarplanning en toekomstige evenementen op FB
geplaatst, zo proberen we tussentijds ouders op de hoogte te houden van studiedagen,
informatieochtenden, psycho-educatie data, zodat niemand iets hoeft te missen. 2. Bedankt aan alle
luizenpluizers, de school is inmiddels weer luisvrij!
Whats's new: Volgende week vrijdag staat de eerste koffie ochtend van het jaar gepland. Kom je ook?
Meteen om 8.15 op beide lokaties. En vergeet niet iets lekkers mee te nemen.
Wie helpt ons: 1.  Welke ouders vinden het leuk mee te helpen met de organisatie van het Sinterklaas
feest? Zet ook vrijdagavond 15 nov 19:00uur alvast in je agenda, want dan versieren we met alle ouders de
school. Graag aanmelden via de mail of Facebook.
Op zoek naar: 1. Een ouder die kan helpen met het installeren van 50 nieuwe laptops te installeren 2.De
Kinderboekenweek is inmiddels gestart. Mocht je nog boeken in de kast hebben staan die je zou willen
doneren voor de boekenmarkt op 11 oktober, heel graag. Je mag ze neerzetten op beide locaties, wel graag
met een briefje erbij dat het voor de boekenmarkt is . 3. 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 hulp vragen:
●

●
●
●
●
●
●
●

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 & kopieren 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)
Decoreren van de school aan de hand van IPC thema of seizoen (4 personen)
Feestcommissie: Organisatie Sinterklaasfeest, Pasen, Sportdag

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

