weekbrief 7 juli 2017
Thema: twee locaties
Onderbouw/ Potgieter
In het nieuwe schooljaar starten we de school met twee locaties. De onderbouw blijft op de Potgieter. In de Potgieter
hebben we dan 4 lokalen beschikbaar voor 3 onderbouwgroepen. Naast de inrichting van de twee bestaande groepen zal er
een derde groep worden ingericht met tijdelijke onderbouwmeubels van andere AWBR-scholen. Pas in het nieuwe gebouw
gaan we voor nieuw meubilair.
De starttijd van de onderbouw zal zijn 8.45 uur. Dit is gekozen naar aanleiding van de enquete onder de ouders. Ouders die
kinderen in de onderbouw en middenbouw hebben kunnen dan eerst hun middenbouwkind afzetten en hebben dan wat
meer tijd om de kinderen van de onderbouw op school te brengen.
De deuren gaan om 8.20 uur open. Om 8.45 beginnen echt de lessen. 1x per twee weken is er inloop op de Potgieter. Deze
inloop is dan van 8.30 uur tot uiterlijk 8.45 uur.
De eindtijd verandert mee met de begintijd. Dat betekent dat de kinderen vrij zijn om 14.45 uur met uitzondering van de
woensdag. Op Woensdag zijn de kinderen om 14.00 uur vrij.
Op de Potgieter kan gekozen worden voor een warme maaltijd van Varen. De regeling die we nu hebben verandert niet.
Vanwege de afstand van de middenbouw naar de Leonardo da Vincischool verandert er iets aan de gym. In het komende
jaar starten we met zogenaamde blokuren gym op de maandag voor de onderbouw. In plaats van 50 minuten gym wordt dit
per groep 2x 50 minuten gymles. Deze gymlessen vinden plaats op de Leonardo da Vincischool, alleen op de maandagen.
Gym wordt gegeven door Annemarie Beekman.
De kinderen van de onderbouw zijn tussen de middag vrij vanaf 12.30 uur tot 13.15 uur. De leerkrachten van de SoU
kunnen vooraf samen met de kinderen eten tussen 12.30 uur en 12.45 uur. Combiwel kan de TSO verzorgen tussen 12.45
en 13.15 uur. Hier zijn kosten aan verbonden. U dient zich hiervoor op te geven bij Combiwel.

Middenbouw/ Rombout
Komend jaar starten we met 3 groepen op de Rombout Hogerbeetsstraat. Op dit moment noemen we het nog
middenbouwgroepen, maar we zijn nog op zoek naar de juiste benadering. Een van de middenbouwgroepen bestaat uit wat
oudere kinderen en heeft meer het karakter van een midden-bovenbouwgroep.
Het adres van de Rombout is: Rombout Hogerbeetsstraat 109, 1052 VW, Amsterdam. Telefoonnummer is nu nog niet
bekend, u kunt het telefoonnummer van school (0208208262) gebruiken of de Parro app tot we meer kunnen melden. Emailadressen blijven hetzelfde.
In de Rombout hebben we dan 4 lokalen beschikbaar voor 3 middenbouwgroepen. De inrichting van de
middenbouwgroepen wordt verhuisd naar de Rombout en dit wordt aangevuld met tijdelijke meubels van andere AWBRscholen. Pas in het nieuwe gebouw gaan we voor nieuw meubilair.
De starttijd van de middenbouw zal net als nu 8.30 uur zijn. Dit is gekozen naar aanleiding van de enquete onder de ouders.
Ouders die kinderen in de onderbouw en middenbouw hebben kunnen dan eerst hun middenbouwkind afzetten en hebben
dan wat meer tijd om de kinderen van de onderbouw op school te brengen.
De deuren gaan om 8.15 uur open. Om 8.30 beginnen echt de lessen. 1x per twee weken is er inloop op de Rombout. Deze
inloop is dan van 8.15 uur tot uiterlijk 8.30 uur.
De kinderen zijn vrij om 14.30 uur met uitzondering van de woensdag. Op woensdag zijn de kinderen om 13.45 uur vrij.
Op de Rombout kan ook gekozen worden voor een warme maaltijd van Varen. De regeling die we nu hebben verandert
niet.
Vanwege de afstand van de middenbouw naar de Leonardo da Vincischool verandert er iets aan de gym. In het komende
jaar starten we met zogenaamde blokuren gym op de vrijdag voor de middenbouw. In plaats van 50 minuten gym wordt dit
per groep 2x 50 minuten gymles. Deze gymlessen vinden plaats op de Westerparkschool (Van Hallstraat, 450 meter lopen),
alleen op de vrijdagen. Gym wordt gegeven door Annemarie Beekman.
De kinderen van de middenbouw zijn tussen de middag vrij vanaf 12 uur tot 12.45 uur. Combiwel kan de TSO verzorgen
tussen 12.00 en 12.30 uur en de leerkrachten van de SoU eten daarna samen met de kinderen tussen 12.30 uur en 12.45
uur. Hier zijn kosten aan verbonden. U dient zich hiervoor op te geven bij Combiwel.

Opvang

Combiwel zal de opvang blijven verzorgen. De kinderen van de middenbouw worden door Combiwel met ‘stints’ opgehaald
vanaf de Rombout. De opvang vindt plaats op de Potgieter.

Community & eenheid
De School of Understanding vindt community vorming erg belangrijk. We beogen dat er voor
kinderen geen/ nauwelijks barrières zijn om te leren en te groeien. Een van die barrières is de
overstap tussen onderbouw en middenbouw of tussen middenbouw en bovenbouw.
Nu is er een fysieke barrière gecreëerd doordat we tijdelijk in twee locaties zitten. We zullen
er hard aan werken om dit geen blokkade te laten zijn voor ons doel om 1 community te zijn.
We kiezen er dan ook voor om meerdere activiteiten samen te ontplooien. Op dit moment
weten we nog niet hoe dat er precies uit gaat zien. Dit gaat vorm krijgen in het nieuwe jaar.

Beknellingen?
Het tweede jaar van de SoU begint lastiger dan door ons ingeschat. Het levert ons en u
veel werk en uitdagingen op. Mocht u knel te komen zitten voor het komende jaar ga
dan met ons in gesprek. Met onze onderwijservaring en een bestuur van 18 scholen
achter ons en met ouders van 100 kinderen hebben we een breed netwerk om
knelpunten te lijf te gaan. Mocht u ergens tegen aan lopen en u kunt dit niet oplossen,
neem dan contact met ons op. Vanuit Grit (Duckworth), Growth mindset (Dweck) en
een PERMA levenshouding (Seligman) komen we er zeker uit!
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_per
severance?language=nl
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_impro
ve?language=nl
https://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology?language=nl
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