weekbrief 21 januari 2017
terugblik

Vorige week vrijdag heb ik u geïnformeerd over het vertrek
van Esmee en Hanna. Dit was geen fijne start van het
nieuwe jaar.
Maandag zijn er veel ouders naar de bijeenkomst in de
speelzaal geweest om vragen te stellen over dit vertrek en
over hoe we het gaan oplossen. De sfeer was open en goed.
Fijn om zo samen te kunnen werken.
Dinsdag was een bijzondere dag. Al rond 6 uur ’s ochtends
kwamen de berichten binnen over de stroomstoring in onze
regio. We hebben al vroegtijdig besloten om als
uitgangspunt te nemen dat het onderwijs door zou gaan. Het
was niet te koud in school en het vooruitzicht op het
herstellen van de stroomvoorziening was goed. Overigens
was het ws zelfs zonder stroom te doen voor ons. Wel was
het aanpassen en improviseren. De inspecteur die zou
komen bleef weg (kon niet in Amsterdam komen), een ouder
heeft geholpen in de middenbouw totdat Cybele een trein
kon vinden die reed (ook langs deze weg: dank Ellemijn!) en
Jessica was inzetbaar in de onderbouw.
Hanna heeft woensdag gewoon gewerkt, maar donderdag
bleek dat ze niet inzetbaar is op dit moment. Gelukkig
konden we Jessica op donderdag en vrijdag extra inzetten in
de onderbouwgroep.

Donderdagmiddag hebben Jessica en Mark een interessant
gesprek gehad met IPC over de werkwijze van IPC in onze
School of Understanding. Mooi was dat de
directeur/eigenaar van IPC tijd vrij maakte om met ons te
kijken hoe IPC het beste in de filosofie van de School of
Understanding kan passen.
Donderdagavond is onze eerste MR-vergadering geweest (na
een drukke informatieavond voor nieuwe ouders). De MR
bestaat naast de door u gekozen Elsbeth Prins (moeder van
David MB en Noortje OB) en Kim Wannet (moeder van Pier
MB) uit Annuska Overgaag (leerkracht MB) en Jessica
Blokker (leerbegeleider).
We hebben wat basisafspraken met elkaar doorgenomen en
informatie uitgewisseld. De MR zal u op de hoogte houden
met verslagen van onze bijeenkomsten via de weekbrief.
In de groepen zijn we druk met ons IPC thema. Het thema is
voeding/ we zijn wat we eten. De kinderen doen onderzoek
op het gebied van deelthema’s en zullen hun bevindingen
en geleerde lessen met elkaar delen. Uiteraard zijn de
ouders ook welkom om te zien en horen wat de kinderen
hebben onderzocht.

vacatures
Onze vacature is uit. De vacature is te vinden op:
https://schoolofunderstanding.recruitee.com/o/leerkrachtinnovatief-onderwijs-amsterdam
U zou ons helpen als u op deze pagina de vacature deelt
met uw netwerk. Dit kan bijvoorbeeld via twitter en
facebook (zie de knoppen onderaan). We willen graag
zoveel mogelijk kandidaten bereiken, er is een leerkracht
tekort in Amsterdam.
Op 26 januari en op 30 januari zijn onze eerste gesprekken.
In de benoemings-adviescommissie zit een ouder van de
MR, een leerkracht van de MR en de directeur.
In de maand februari helpt Marjolijn Ham (moeder van Katie
en Julia Tijs) ons uit de brand door OB 2 les te geven.
Marjolijn is leerkracht met de juiste papieren. In OB 1 zal
Jessica voorlopig les geven.

evening of understanding: rekenen en taal op de SoU
Aanstaande donderdagavond, 26 januari, is er weer een evening of understanding. We
nemen u mee in het gedachtegoed van de SoU rondom rekenen en taal en ook gaan
we het hebben over het afnemen van cito-leerlingvolgsysteemtoetsen op de SoU. Wat
toetsen we? Waarom toetsen we en wat doen we met de resultaten?
Donderdag 26 januari, 19.30 uur tot 21.00 uur op de School of Understanding
Amsterdam-West.

vooruitblik
Aanstaande dinsdag komt de inspecteur op bezoek voor een kennismaking. Eigenlijk
zou dit plaatsvinden op dinsdag 17 januari maar dat kon geen doorgang vinden
vanwege de stroomstoring.
Dinsdag tussen de middag bedanken we een aantal vrijwilligers die geholpen hebben
om de school goed te kunnen starten. Marjolein Brouwer en Bauk van Wijk hebben
een aantal intakegesprekken voor ons gevoerd. Anne Roos Gravenstein heeft met
velen van u gemaild en aan de telefoon gehangen. Peter Meijboom heeft veel tijd
gestoken in de locatie en de ict-voorzieningen hier. Last but not least: Ria van
Witmarschen die administratief veel werk heeft verzet voor de school. Ook in deze
brief: bedankt! Varen maakt een mooie maaltijd en een aantal kinderen van de
onderbouw helpt met bijvoorbeeld het dekken van de tafel in het kader van hun
thema en onderzoek.

agenda
24 -1 Kennismakingsbezoek
Inspectie onderwijs
(ochtend)
24-1 Danklunch voor
vrijwilligers in de aanloop
naar SoU-AW
26-1 Evening of Understanding
19.30 uur
25-1 ev week van de poëzie
27-1 ev nationale voorleesdagen
31-1 voorleesdag op SoU

Marja heeft nog veel last van haar pols. Ze is afgelopen week met goede moed
begonnen maar heeft veel pijn. Ze zal maandag en dinsdag niet op school zijn en
woensdag naar het ziekenhuis. De school is vast moeilijk te bereiken, mocht u er niet
door komen dan is het handig om Mark te bellen op zijn mobiele nummer. Voor
degenen die dat nog niet hebben opgeslagen: 06-11378741.
Uiteraard willen we Esmee en Hanna bedanken voor hun inzet. Op het moment van
schrijven is nog niet duidelijk hoe en wat. We houden u op de hoogte
Zoals eerder gemeld: Donderdag aanstaande is er weer een evening of
Understanding. We starten centraal en gaan daarna in groepen uiteen om meer te
horen over de onderwerpen van de avond. Wat is Singapore Math en wat heeft dat te
maken met Rekenwonders? Welke methode gebruikt onze school om de
taalvaardigheid van de kinderen te vergroten en waarom nemen we de Cito
leerlingvolgsysteemtoetsen af? Uiteraard is het ook weer goed om met elkaar in
gesprek te zijn en eventuele vragen te beantwoorden. Ik hoop op een grote
aanwezigheid.

Met vriendelijke groeten,
Mark Veenstra
Directeur
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