weekbrief 16 juni 2017
Beste ouders/ verzorgers,
Hierbij de nieuwe weekbrief van deze week.

terugblik
Vorige week maandag is Mark op bezoek geweest bij de Stichting opvang School of Understanding Amstelveen. Zoals u
weet zijn we ons aan het oriënteren op opvang op onze nieuwe locatie Orteliusstraat. Het was leuk om te zien hoe
Amstelveen inhoud geeft aan de opvang op SoU-wijze.
Maandagmiddag hebben de leerkrachten van de middenbouw onder begeleiding van de stichting Taalvorming verdere
stappen genomen in de taalronde en het uitwerken van het taalonderwijs bij ons op school.
Dinsdagmiddag is er een bijeenkomst geweest van ouders van OB1 met Ilse. Er waren veel ouders aanwezig en als u meer
van de bijeenkomst wilt weten: een verslag van de middag is gemaakt door de moeder van Dieuverline.
Woensdagmiddag is er een bijeenkomst geweest voor de ouders die als begeleider mee zijn op schoolreis. Fijn ook dat er
veel animo was om ons te helpen op deze dag.
Donderdagmiddag is er een bijeenkomst geweest van ouders van OB 2 met Betsy. (bij mijn weten is hier geen verslagje van)
Vrijdag zijn de groepen op schoolreis geweest. Ze zullen wel moe thuis zijn gekomen.. Het is een geslaagde dag geweest.
Het weer was best goed ook al was er in de middag aardig wat wind. Dank aan alle ouders die mee hebben geholpen!
Zondag 25 juni was er een hackathon innovatief onderwijs gericht op het ontwerpen van een leerplan levenshouding. Deze
dag (van 9 tot 21) werd georganiseerd door Levanimo en de beide Schools of Understanding. Er waren ruim 40 mensen
vanuit verschillende disciplines bij elkaar om samen aan de slag te gaan met het maken van leerplannen en ontwerpen van
lessen.
Maandagochtend 26 juni was er een eerste bijeenkomst van de regiegroep SouLsupport. In de komende weekbrief volgt er
een kort verslagje.

basisscholen in actie
Zoals in de vorige weekbrief gemeld: dinsdag begint onze school een uur later vanwege een actie van PO in actie, onze
collega’s in het basisonderwijs. Bijna alle scholen in NL zullen een uur later beginnen.
Wij gaan met elkaar aan het werk gedurende dat uur als team. De deur gaat precies om 9.30 uur open. Houd hier dus
rekening mee!

schoolagenda/ kalender
We gebruiken google calendar als agenda voor de school. In onze agenda (agenda van sou.amsterdam)
houden we de activiteiten bij.
Deze agenda heeft verschillende sub-agenda’s. Ouders kunnen zich aanmelden op elke individuele subagenda.
Ouders kunnen deze sub-agenda’s toevoegen via een ICal-link aan hun eigen agenda. Ouders kunnen
ervoor kiezen om deze agenda’s zichtbaar of onzichtbaar te maken in de eigen agenda. Hierin kan continu
geswitcht worden.
Via ICal abonneert de ouder zich op de agenda. Als er een agendawijziging is, wordt deze automatisch
doorgevoerd op de agenda van de ouders die zich hebben geabonneerd.
De agenda’s van het account agendavansou.amsterdam zijn openbaar. De inloggegevens worden beheerd
door de school.
De ICal-links om te abonneren op de agenda’s zijn als volgt:
SoU: vakanties en vrije dagen
https://calendar.google.com/calendar/ical/sou.amsterdam_3ag268qsvupfa9pppq1uf7qno8%40group.cale
ndar.google.com/public/basic.ics
SoU: bijzondere dagen (feesten, schoolreizen, presentaties)
https://calendar.google.com/calendar/ical/sou.amsterdam_8g6s2boetcgbom3hacj4mjafsk%40group.calen
dar.google.com/public/basic.ics

SoU: Thema’s
https://calendar.google.com/calendar/ical/sou.amsterdam_k1gsk2l516n2j6pgg78qajl1ic%40group.calend
ar.google.com/public/basic.ics

indeling leerlingen
Ik heb aangegeven dat er de indeling van de kinderen in de groepen in deze weekbrief mee zouden gaan. Met de
leerkrachten is afgesproken dat ze nog 1 keer met de stofkam over de indeling gaan op dinsdag 27 juni in de ochtend.
Dinsdagmiddag versturen we de indeling.

flexibele vakanties (herhaling)
Er komen nog vragen binnen over de flexibele vakanties. We
kunnen tot nu toe zien dat er 2 aanvragen zijn voor flexibele
vakanties, dus het formulier is misschien nog wat lastig.
De aanvraag kan gedaan worden voor kinderen van 5 jaar
en ouder (dat wil zeggen: kinderen die op het moment van
die vakantie 5 jaar en ouder zijn). De aanvraag wordt
gedaan op de site:
http://www.schoolofunderstanding.nl/amsterdamwest/vakanties-aanvragen/
De site neemt u mee in de aanvraag. Als eerste is het van
belang dat u het wachtwoord invoert: SOU-2017
U kunt dan een vakantie aanvinken waarin u uw kind graag
naar school laat gaan. De vakanties die u kunt aanvinken
zijn de volgende: - herfstvakantie: 23 oktober t/m 27 oktober
2017
- voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018
- extra week meivakantie: 7 mei t/m 11 mei 2018
- junivakantie: 18 juni t/m 22 juni 2018

Nadat u een of meerdere van deze weken heeft aangevinkt
krijgt u een vervolgmenu waarbij u uit de volgende weken
kunt kiezen:
16 t/m 20 oktober 2017
13 t/m 17 november 2017
5 t/m 9 maart 2018
14 t/m 18 mei 2018
11 t/m 15 juni 2018
We hebben minimaal 17 aanmeldingen nodig om in een
vakantie een leerkracht aan te kunnen stellen. Deze
leerkracht kan dan vakantie opnemen in een van de andere
weken waar er dan 17 leerlingen minder op school zijn.
Het kan handig zijn om als ouder met andere ouders in
overleg te gaan en af te stemmen omdat de drempel van 17
best hoog is. Eventueel kan dat ook op een soort van lijst in
de hal (daar zal dan wel iemand het initiatief voor moeten
nemen).

zomerfeest
Op 13 juli hebben we ons zomerfeest. Hoe en wat is nog niet geheel bekend, maar zet u het in uw agenda?

inloopochtend
Op 30 juni is er weer een inloopochtend. Let wel: de inlooptijd is vanaf 8.10 tot 8.30
uur. We willen rond 8.30 uur graag met de kinderen aan de slag. Het is dan ook niet
de bedoeling om vanaf 8.30 uur nog binnen te lopen met uw kind.

Agenda
23-6
30-6

schoolreis hele school
inloopochtend

adviezen
Soms loop je tegen dingen aan rondom het opgroeien van je kind. Dat kan heel
divers zijn natuurlijk en dan is het best lastig om te bepalen waar je terecht kunt met
je vragen. Een heel laagdrempelige manier is om het tijdens het inloopspreekuur van
onze OKA te doen. Onze OKA is Helen. Helen kan zowiezo helpen om de vraag
daar te leggen waar deze goed behandeld kan worden. Het kan ook voorkomen dat
Helen zelf u kan adviseren/ helpen. Als u meer wilt weten over haar rol kunt u ook
terecht op de website: https://oktamsterdam.nl/ouders/hoe-werken-wij/
Helen spreekt vloeiend Engels, dus ook in het Engels kunt u goed bij haar terecht. Ter
herhaling nemen we hier nogmaals haar berichtje van vorige week op:
Op dinsdag 4 juli vanaf 8.30 is het laatste inloopspreekuur van de ouder- en
kindadviseur voor de zomervakantie in de keuken van de Potgieter.
U kunt terecht met al uw vragen omtrent opvoeding en ontwikkeling van uw kind.
Loop dus gerust binnen voor advies en tips!
Daarnaast ben ik te bereiken op 06-24448620 en h.oudshoorn@oktamsterdam.nl als
een ander moment u beter uitkomt.
Vriendelijke groet, Helen Oudshoorn, ouder- en kindadviseur.

Met vriendelijke groeten,
Mark Veenstra
Directeur
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