weekbrief 16 december 2016

Belangrijke punten
Winterfeest: Op donderdag 22 december vieren we het
winterfeest bij ons op school. Het winterfeest is van ons allen:
leerlingen, ouders en team. Ik begreep dat er al een mail over is
gestuurd naar de ouders vanuit de klassenouders, maar
misschien ter overvloed nog informatie hieronder.
Thema IPC: na de kerstvakantie hebben we als thema: eten. We
starten er al voor de vakantie mee omdat we nu al wat dingen
met eten doen. Wij vinden het van belang dat onze kinderen
leren om bewust te eten. U weet al dat we gaan voor gezonde
traktaties, ook voor het winterfeest willen we gaan voor de
gezond. We willen u dan ook vragen om bewust om te gaan met
de hapjes die mee gaan naar school. We hebben geen ‘white
list’ of ‘ black list’ met eten wat wel of niet kan, maar vragen u
om telkens te kiezen voor de gezonde optie. Een voorbeeld:
cake? Dan liever bananencake. Pannenkoek? Dan graag
volkoren oid.
Winterfeest programma voor de kinderen: De kinderen nemen
’s ochtends een hapje mee voor tussen de middag. In de
ochtend zijn er geen bijzondere activiteiten. Om 12.30 gaan de
kinderen met hun eigen ontwikkelgroep, de leerkracht en de
hulpouders eten en drinken. Varen zorgt voor iets warms. Na
het eten en drinken is er in elke groep een eigen
winterfeestprogramma.
Winterfeest programma ouders: voor de ouders begint het
winterfeest om 14.00 uur. We maken het gezellig met elkaar op
het plein op school. Ook aan de ouders vragen wij om een
hapje mee te nemen voor het feest op het plein. Graag niet te
veel: wat er uit de klas over is nemen we ook mee en we willen
voorkomen dat we eten weg moeten werpen.
Vanaf 14.30 uur sluiten de kinderen en leerkrachten aan op het
plein.
Voedselbankactie: het past bij de School of Understanding dat
we niet alleen voor onszelf zorgen, maar dat we ook naar de
ander/ de wereld kijken. In dit geval gaan we in op de vraag van

de voedselbank in Amsterdam. De voedselbank ontvangt veel
vers voedsel, en het ontbreekt aan producten als pasta/ rijst/
ingeblikt eten/ eten in glas. We doen mee aan een scholenactie
waarbij de kinderen een doosje met dergelijke producten mee
naar school nemen. In de bijlage vindt u meer informatie. Het
liefst ontvangen we de doosjes terug op donderdag of vrijdag
aangezien we niet veel opslagruimte hebben op de school.
16-12 tot 22-12: intekenen van hapjes op de lijst beneden
19-12 middag: doosjes voor de voedselbankactie meenemen
t/m 23 december ochtend: doosjes voedselbank inleveren
22-12 ochtend: plastic tas, bord, bestek, beker (voorzien van
naam) inleveren in groep
22-12 ochtend: hapjes inleveren in de keuken beneden bij de
juiste groepsnaam
23-12: doosjes voor voedselbank worden opgehaald van school

terugblik
Dit was de week van de portfoliogesprekken. Het was een beetje een lastige aanzet om in te schatten hoeveel tijd we per gesprek
kwijt zouden zijn. Onze excuses bij eventuele wachttijden.
Fijn was dat de kinderen aanwezig waren bij het gesprek. Soms (met name in de onderbouw) was dat nog wel even wennen.
Wat in het onderwijs nog redelijk nieuw is, is dat we zo specifiek doelen stellen voor de individuele kinderen. In de meeste scholen is
er wel een doel van een les waar de kinderen bij aan dienen te sluiten, bij ons is er een leerdoel waar de les bij aan moet sluiten. Zo
maken we het onderwijs passend aan de leerling in plaats van dat we leerlingen passend maken aan het onderwijs. Hier hebben we
ook wat in te leren, vandaar dat we een start maken met een beperkte set aan doelen die we goed begeleiden.
In onderbouw 2 hebben we een nieuwe leerling: Marea. Van harte welkom Marea! Helaas hebben we in onderbouw 1 afscheid
moeten nemen van Hugo. Hugo verhuist naar Engeland. Veel plezier in Engeland Hugo en we zien je graag nog eens terug.
De school is in winterstemming gebracht. De thematafel (in dit geval open haard) is winters en wordt uitgebreid met producten uit
de groepen. Ook de prachtige raamschildering is aangepast naar winterse sferen. We hebben ook een mooie (geïmpregneerde)
kerstboom op de gang. Opnieuw mijn dank aan de helpende ouders.

Samen op de bres voor de voedselbank
De school wil zich met u inzetten voor de voedselbank. Voor
veel mensen, ook in Nederland, is een dagelijkse maaltijd niet
vanzelfsprekend. Onze school zal daarom meedoen met de actie
lang houdbaar voedsel voor de Voedselbank Amsterdam. Bij de
voedselbank is er een tekort aan houdbaar voedsel.
De Voedselbank verdeelt de ingezamelde producten onder de
klanten van de Voedselbank. Klanten van de Voedselbank zijn
huishoudens die minder dan het gehanteerde normbedrag per
maand aan levensonderhoud (voeding, kleding, vrije tijd etc.) te
besteden hebben.
De ouders en kinderen kunnen vanaf maandag 19 december
een doosje (ter grootte van 2 schoenendozen) mee naar huis
nemen en deze vullen met houdbaar (droog, in blik of glas)
koolhydraatrijk voedsel. Andere gezonde houdbare producten
zijn ook meer dan welkom.
Maandag 19 december zal de Voedselbank de doosjes op
school komen brengen. Op vrijdag 23 december worden de
doosjes weer opgehaald. We hopen dat leerlingen (en ook de
ouders) zich voor deze actie willen inzetten. Voor meer
informatie
verwijzen
we
graag
naar:
www.amsterdam.voedselbank.org.
Namens de klanten van de Voedselbank alvast bedankt voor uw
bijdrage !

vooruitblik
Nog 1 week en dan is het vakantie. Ook komende week is er nog een weekbrief. Vanaf
maandag start de voedselbankactie. Donderdag is er het winterfeest onder en na
schooltijd.
Vrijdag is een reguliere schooldag waarbij we met de kinderen er ook zorg voor dragen dat
we de school netjes achterlaten voor het nieuwe jaar.

agenda
16-12 intekenen hapjes t/m
22-12
19-12 voedselbankactie:
doosjes mee naar huis
22-12 winterfeest
23-12 voedselbankactie
doosjes op school!
24-12 kerstvakantie t/m 8
januari. School is dicht
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