weekbrief 9 december 2016
terugblik
De verkiezingen van de MR zijn afgerond. De oudergeleding van
de MR wordt gevormd door Elsbeth Prins (moeder van David en
Noortje) en Kim Wannet (moeder van Pier. Hartelijk dank voor
het uitbrengen van uw stem.
Op maandag 12 december wordt er gestart met technisch lezen
onder begeleiding van ouders. Er hebben zich 20 ouders
aangemeld. Het lezen begint om 8.30 uur. De ontwikkelgroep
schuift daarmee op en het lezen tussen 14.00 en 14.30 uur
vervalt.
Over de doelwijzer heb ik u apart geïnformeerd. Wellicht is het
handig om voorafgaand aan het portfoliogesprek het filmpje te
bekijken om op die wijze te voorkomen dat het portfoliogesprek
over de ICT gaat in plaats van over uw kind.
De doelwijzer waarmee we werken is volop in ontwikkeling.
Deze ontwikkeling sturen wij, samen met onze partners in
Amstelveen aan. Deze aansturing is vooral gericht op het
behalen van onze onderwijsinhoudelijke doelstelling: kinderen
volgen allemaal een individuele leerlijn, waarbij we inzicht
hebben op deze ontwikkeling om deze aan te sturen als
leerkracht. Gaandeweg gaan we kinderen meer sturing laten
geven op de doelwijzer en daarna koppelen we ook de ouders
aan deze ontwikkeling. Het is een bewuste keuze om ouders

nog geen toegang te geven tot de doelwijzer. Stap 1.0 was het
creëren van de (overigens volwaardige) doelwijzer. Stap 2.0 is
het ontwikkelen van de doelwijzer in gebruik door de
leerkrachten. Stap 3.0 is het doorontwikkelen van het
instrument met ouders en kinderen.
Afgelopen donderdag zijn we met het team naar ‘Muiswerk’scholing geweest. Muiswerk is een platform waarop oefeningen
voor met name taal staan voor de kinderen. Het programma is
adaptief. Het ‘meet’ het niveau van het kind per onderdeel en
zet passende opdrachten klaar voor het kind om de vaardigheid
te vergroten. Er zit een heel programma achter voor onze
leerkrachten om te monitoren hoe de ontwikkeling van het kind
gaat en waar het kind op bijgestuurd/ aangestuurd moet
worden. Meer info? http://www.muiswerk.nl/po/primaironderwijs

Winterfeest!
Met de ouders van de langzamerhand ontstane
activiteitencommissie hebben we een draaiboek voor het
winterfeest samengesteld.
Op donderdag 22 december vieren we op school en op het plein
een winterfeest. Dit feest is voor de kinderen, de ouders en het
personeel van de School of Understanding Amsterdam-West.
Een feest vier je samen, gezellig samenzijn is een belangrijk
doel. De winter is een periode waarin de natuur haar energie
naar binnen trekt. Planten en dieren slaan energie op om te
kunnen gebruiken in de lente. Veel traditionele feesten in deze
periode gaan over hoop, nieuwe tijd en extra energie opnemen.
Dat zien we onder andere terug in het eten (vb. oliebollen) en in
de aankleding (vb. lichtjes, kerstverhaal).
Het winterfeest op 22 december vieren we overdag tussen 8.30
en 15.30 uur. We vragen u om in de ochtend iets voor de
kerstvieringmaaltijd mee te geven aan uw kind. Dit kunt u voor
schooltijd afgeven in de keuken bij Varen. We zorgen per groep
voor een lijst waarop u kunt aangeven wat u gaat meegeven. Er
zijn kinderen met een allergie in school en op de intekenlijst
zullen we dat melden. Als ouder van een kind met een allergie:
wilt u een allergie van uw kind alstublieft keer op keer melden
aan de leerkracht rondom dit soort dagen? We hebben het al
genoteerd, we weten het, maar toch liever een keer teveel.

Uw kind neemt op deze dag een plastic tas (met naam erop)
mee met daarin een bord, beker en bestek. De pauzes die we
regulier hebben zullen we ook nu houden.
Vanaf 12.30 uur is het winterfeest. Er worden per groep 2
meewerkende ouders ingezet. De school (activiteitencommissie)
zorgt voor drinken bij het winterfeest.
Het programma in de groep bestaat in ieder geval uit samen
gezellig eten. Ook zal ieder kind een wenskaart maken voor in
onze wensboom.

Op het plein is er ook winterfeest. Dit pleinfeest begint met de
ouders samen vanaf 14.00 uur. Samen met u, ouders verzorgen
we de aankleding en drinken/ hapjes. Dit onder coördinatie van
de activiteitencommissie.
Om 14.30 uur komen de kinderen en leerkrachten naar buiten.
Samen zingen we wat kerstliederen. Uiterlijk 15.30 uur wordt
alles opgeruimd.

Met trots!
Afgelopen donderdag was er een informatiebijeenkomst met rondleiding voor
geïnteresseerde ouders. Ik vind het mooi om te doen omdat ik altijd wel een beetje
trots ben op wat we doen op school en dat hetgene wat ik vertel te zien is bij de
rondleiding. Het volgende beeld wat ik met u wil delen had ik nog niet verwacht en
maakte me heel erg blij:
De middenbouwgroep waar ik met ouders stond was aan het buitenspelen. De
kinderen komen terug van het pleintje terwijl ik met deze ouders nog in hun klas
stond. We hebben ze eigenlijk niet aan horen komen. De kinderen komen een voor
een binnen, knikken ons eens toe, gaan naar een plek in de klas om hun spullen te
pakken en gaan aan het werk. De leerkracht komt tussen de kinderen door ook naar
binnen. Er volgt geen instructie. Er zijn geen verdere aanwijzingen nodig van de
leerkracht. Met het groepje volwassenen loop ik de groep uit. Daar zijn nog andere
kinderen uit de groep die ook aan het werk zijn op de gang of in de stilteruimte. Ik
besef me dat we nu twee weken aan de slag zijn met het thema ‘Zelfstandigheid’. Ik
keer me om naar de volwassenen en zeg: ‘Hier word ik nu blij van’.
Ik wil u dit beeld graag mee geven: ‘Hier word ik nu blij van!’

diversen
 Communicatiemiddelen van de school:
 website: We hebben een website (www.sou.amsterdam)





met daarop bijvoorbeeld de schoolwijzer en algemene
informatie over de school.
Facebook: er is een facebooksite van onze school. Deze
wordt op dit moment niet ge-updated. Mocht u als ouder dit
voor ons willen doen dan horen we dat graag.
Ouderportaal: op school gebruiken we als
administratiesysteem Parnassys. Gegevens die we hier
plaatsen zijn ook inzichtelijk voor ouders via het webbased
ouderportaal. https://ouders.parnassys.net/ouderportaal.
Hierop staan de bij ons bekende contactgegevens,
notificaties en bijvoorbeeld gespreksverslagen. Mocht u niet
(meer) kunnen inloggen dan kan Marja/ Mark dit voor u
kunnen instellen.
Parro app: Deze app is een soort Whatsapp achtige
omgeving. De app is te downloaden uit de appstore en het is
ook mogelijk om deze te benaderen via internet:
https://talk.parro.com/ . U heeft hiervoor een koppelcode
nodig die via uw e-mail binnenkomt. Als u een code nodig
heeft kan dat via een van de personeelsleden. Als school
gebruiken we parro actief onder werktijden Tussen 8 en



17.00 uur ongeveer). U kunt wel op andere tijden een
bericht sturen.
E-mail: alle personeelsleden hebben een werkmailadres. U
kunt ons hierop bereiken. (voornaam.sou.amsterdam).

 Telefoon: ons telefoonnummer is 0208208262. Op de

ochtenden waarop Marja aanwezig is zijn we het best
bereikbaar. Mocht er een noodsituatie zijn dan mag u mijn
mobiele nummer gebruiken. Ik wil u wel vragen om daar
even vooraf over te bedenken of het nodig is. Het is geen
vervangend telefoonnummer voor de school! Prive Mark:
0611378741

vooruitblik
Portfoliogesprekken zijn deze week. Let op: Als u nog wilt intekenen dan graag even
contact opnemen met de leerkracht. Om het goed te kunnen voorbereiden is het van
belang dat zij weet wie er op welke tijd komt.
Het winterfeest: zorgt u ervoor dat u deze datum vrij plant?

agenda
12-12 t/m 16-12:
portfoliogesprekken
22-12: Middag: winterfeest

Met vriendelijke groet,
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