weekbrief 30 september 2016

terugblik
WE hebben na aanleiding van de opmerkingen van de
participatieavond een aantal dingen in gang gezet.
1. De leerkrachten houden u op de hoogte van wat er in
de klas. We doen dat op een manier die we ook voor
ons portfolioinstrument zullen gebruiken om duidelijk
te maken waar het om gaat en niet onnodig met
administratie bezig te zijn. Via Parro sturen we beelden
uit de klas met korte toelichting.
2. We hebben ons aangemeld bij de vrijwilligerscentrale
voor vrijwilligers om op regelmatige basis mee te
werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het meelopen
naar de gymlessen.
3. Er is een vraag van ouders voor gitaarlessen. We
hebben dat opgepakt en bij deze weekbrief de oproep
om u aan te melden. Op de avond zelf gingen er al 6
handen omhoog, dus we gaan er komen. Het liefst zsm
aanmelden, dan kunnen we starten.
Kris was afgelopen woensdag en vandaag niet aanwezig voor de
gymlessen. Meester Edwin heeft dat overgenomen. Vanaf
woensdag is Kris er weer.
Namens iedereen hier: dank voor de prachtige actie voor de dag
van de leerkracht. De bloemen waren fantastisch en doordat
iedereen een andere bloem mee nam kregen we een prachtig
palet van verschillen. Dat past natuurlijk helemaal bij ons
beroep!
Ons IPC thema is afgelopen vrijdag afgesloten. Dit project kwam
niet met een gezamenlijke presentatie aan ouders. Na de
vakantie starten we met een nieuw thema. De kinderen van de
middenbouw krijgen deze week hun werk rondom het thema
mee naar huis. Op deze manier krijgt u ook een beeld van wat
we met elkaar gedaan hebben.

Jessica en ik zijn druk bezig geweest met de opening van de
School of Understanding op 28 oktober aanstaande. Dinsdag 11
oktober gaan we informatieve filmpjes opnemen in de school.
De kinderboekenweek is gestart en hier besteden wij ook
aandacht aan in onze school. Het thema is: Opa’s en oma’s:
Voor altijd jong. We hebben ook al meerdere opa’s en oma’s de
school in gehad om te vertellen en/ of voor te lezen.

Mocht u met vragen of opmerkingen zitten kunt u
natuurlijk terecht bij de gastvrouw of de directeur.
Marja is er als gastvrouw ’s ochtends van maandag
tot en met donderdag. Zij kan uw vragen
beantwoorden of bij de juiste persoon leggen. ook:
contact@sou.amsterdam.

opening School of Understanding Amsterdam West
Op 28 oktober is onze officiële opening. De opening wordt
verricht door onze wethouder van onderwijs, mevrouw Simone
Kukenheim.
De kinderen komen gewoon voor half negen op school. Rond
8.45 / 8.50 gaan de kinderen naar buiten. Om 9.00 opent de
wethouder de school en gaat iedereen weer naar binnen.
De genodigden krijgen een beeld van de school in het
speellokaal beneden. Dat beeld geven we door 9 filmpjes te
laten zien van de uitgangspunten van de school. Deze filmpjes
worden deze week gemaakt. Tijdens het programma van de
genodigden hebben de kinderen een reguliere ochtend.
In de middag hebben de kinderen een breed workshopaanbod.
De ouders worden uitgenodigd om in het speellokaal te komen
vieren dat we geopend zijn. We tonen dan de informatiefilmpjes
en aan het eind van de middag kunt u een (georganiseerd) kijkje
nemen bij de workshops. Komt u ook? U bent van harte
welkom vanaf rond 8.45 uur buiten en vanaf 13.30 uur in het
speellokaal beneden.

Oproep: gitaarles
Op de vrijdagen wordt er in de middag geen cursus gitaar aangeboden als naschoolse activiteit. Ik
wil u vragen om bij interesse hiervoor uw kind op te geven. Davide (de meester die de muzieklessen
verzorgt op de SoU)zal de lessen voor zijn rekening nemen. In de bijlage meer informatieve over de
cursus. Opgeven graag zo snel mogelijk want dan kunnen we starten. Voor nu zullen we dit
aanbieden als: wie het eerst zich opgeeft heeft een plek.

diversen
 De dinsdag na de herfstvakantie zal een groepje ouders alle
kinderen op hoofdluis controleren. We willen de ouders
vragen om die dag de kinderen met losse en goed gekamde
haren naar school te sturen. Als kinderen luis of neten
hebben zal hier op discrete manier mee worden omgegaan
en zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.
 In de middenbouw merken we dat Pokémon kaarten erg
populair zijn. Kinderen willen de kaarten ruilen of aan elkaar
laten zien. In de klas leidt dat tot onrust en in de pauzes
wordt er daarom minder met elkaar gespeeld. Daarom
willen wij u vragen om de Pokémon kaarten niet meer mee
naar school te geven. We hebben dit ook al met de kinderen
besproken
 Het menu van de week:
10- bloemkoolsoep
11-aubergineballetjes hutspot
12-bloemkool, pompoen en tofu lasagne

13-studiedag
14-broccoli, spinazie en noten spaghetti
Mocht uw kind echt iets niet lusten, dan graag op tijd bij Varen
melden. Samen met Varen komt u er zeker uit. Varen van den
Ende. Telefoon: +31 6 454 980 36

vooruitblik
Deze week worden er op dinsdag filmopnames gemaakt in de klas. We houden rekening
met de kinderen waarvan ouders hebben aangegeven hen liever buiten beeld te houden.
De basis van de info-filmpjes is een verhaal van een van de medewerkers. Dit verhaal
ondersteunen we met beelden uit de klassen.
Komende donderdag 13 oktober hebben we studiedag. Let op: de kinderen zijn vrij of
gaan naar de opvang.
Vrijdag hebben we een ingelast programma voor de middenbouw. Op het laatste moment
is het ons gelukt om mee te mogen doen met Cinekidfestival. Dat buitenkansje willen we
niet laten liggen. Een quote van de site van cinekid: Het is dé plek om leerlingen (en

agenda
13-10 studiedag. Geen les voor
de kinderen.
5-10 kinderboekenweek tot 1410
17-10 herfstvakantie tot 21-10
28-10 opening SoU AmsterdamWest

ouders, en leerkrachten!) te inspireren en te verwonderen. De installaties in het lab bieden
kinderen op speelse wijze een kijkje in de toekomst. De programmering is ieder jaar weer
anders. Zo konden kinderen op het festival al met Virtual Reality-brillen vliegen als een
vogel of gamen in een onderwaterwereld. Daarnaast leren de workshops in het lab kinderen
hoe al die installaties eigenlijk werken en wat er schuilgaat achter de wereld van nieuwe
media en techniek. Een bezoek aan het Medialab duurt 1,5 uur. Tijdens het bezoek nemen
de leerlingen deel aan een workshop van 20 - 30 min. Daarvoor of daarna hebben ze de tijd
om zelf op ontdekkingsreis te gaan.

Vanaf zaterdag is het herfstvakantie. We willen u alvast veel plezier wensen en zien u
graag op maandag 24 oktober gezond en wel weer terug op school.

Met vriendelijke groeten,
Mark Veenstra
Directeur
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