weekbrief 9 september 2016

terugblik
Aan het eind van vorige week kregen we van een paar
enthousiaste ouders, mede namens de andere ouders, een
flesje prosecco om onze eerste week te vieren. Ontzettend leuk,
en nogmaals bedankt.
Deze week is de eerste week dat de ouders hun kind tot de
glazen deur heeft gebracht. We hebben veel reacties gehad, ook
op het inhoudelijke stuk van Jessica (onze leerbegeleider). Een
aandachtspunt blijft het contact van ouders met school. We
willen blijven benadrukken dat dit voor ons erg belangrijk is.
Met het team proberen we in ieder geval in de middag buiten te
staan zodat u contact met ons kunt leggen.

We hebben een paar mooie en ook warme dagen gehad. Het
kwam wat dat betreft goed uit dat we een fieldtrip hadden, met
dat mooie weer was het een cadeautje om lekker buiten te
leren.
De speeddates zijn zo goed als afgerond. De informatie vanuit
de speeddate wordt toegevoegd aan de informatie die we
hebben vanuit de intake (en eventuele overdracht van de
vorige school). Hiermee maken we een volgende stap in ons
kindplanontwerp.

gezonde voeding
Op de School of Understanding werken we aan : Jezelf –LerenZijn. We hebben het dan onder andere over leren werken, leren
groeien en ook leren leven. Bij het onderwerp leren leven hoort
voor ons gezonde voeding. Er zijn twee momenten waarop uw
kind iets eet/ drinkt op school. Zo is er tijd voor een
tussendoortje rond de ochtendpauze. We gaan er van uit dat
uw kind goed heeft ontbeten. Rond 10 uur is het dan fijn om
even wat fruit te eten. Iets te drinken meegeven kan ook, ook
hiervoor vragen we u om te kiezen voor een gezonde optie.

toestemmingsdocument foto/ video
Marja is hard bezig om de toestemmingsdocumenten te verwerken. Vergeet u niet deze af te geven
bij iemand van ons team?

verjaardagen op school
Het is natuurlijk een feestje als uw kind jarig is. Ook op school willen we dat vieren in de eigen ontwikkelgroep. We willen u vragen
om voorafgaand aan de feestelijke dag even met de leerkracht van de ontwikkelgroep van uw kind af te stemmen over de gang van
zaken. Als uw kind bijvoorbeeld in het weekend of in de vakantie jarig is dan horen we graag op welke dag we het vieren in de klas.
Uw kind mag op school trakteren. We vragen wel aan u om te kiezen voor een gezonde traktatie. Voorbeelden van gezonde
traktaties vindt u op diverse websites. Mocht u twijfelen of willen overleggen dan kan dat uiteraard met de leerkracht.

ouderparticipatie
Bij deze weekbrief zit ook een document over participatie. Wilt
u deze brief ook nog eens goed doorlezen en het
participatieformulier invullen? Dit formulier kunt u op school

inleveren bij de leerkracht van de ontwikkelgroep van uw kind
of bij de gastvrouw of directeur. NB: zoals onderstaande plaatje
gaan
we
het
dus
níet
doen…

diversen


Pennen/ potloden: Er lijkt een misverstand te zijn dat we op
school geen pennen of potloden hebben. Dat wil ik graag uit
de wereld helpen. Uw kinderen hoeven geen pennen of
potloden meet te nemen, we werken liever met eigen
materialen omdat deze door ons zijn uitgezocht voor de
doelen die we er mee hebben.



Uitnodigingen voor feestjes en dergelijke: als uw kind een
feestje geeft is het natuurlijk leuk om andere kinderen uit te
nodigen. Als u een paar kinderen uit de groep wil t
uitnodigen kan dat een teleurstelling zijn voor andere
kinderen in de groep. Op dit moment willen we daar geen
thema van maken voor de levenshoudingsgroep en willen



we u vragen om uitnodigingen te overhandigen na
schooltijd, buiten de school.
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. Via de mail kan ook: marja@sou.amsterdam of
contact@sou.amsterdam.

vooruitblik




excursie zuiderzeemuseum middenbouw
excursie ‘bij elkaar’ onderbouw
laatste vrijdag van de maand: ouderinloop in de groep

Komende week is er vooral rust op school en zijn er weinig activiteiten. Wel zijn we nog
steeds/ opnieuw op zoek naar hulp. Dit wordt geïnitieerd door de leerkrachten. Het gaat
dan op dit moment om hulp bij gymlessen en hulp bij excursies.
Op 29 september aanstaande staat de eerste ouderparticipatieavond gepland. Zet u dit
alvast in de agenda? Een participatieavond staat in het teken van samen werking tussen
school en ouders. We zullen veel informatie geven over wat we op school doen met de
kinderen en hoe u dat thuis kunt versterken. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld
workshops of presentaties.
We hebben een ontwikkelplan voor de school voor het komende jaar waarin we telkens
een stap verder willen komen in het zijn van de School of Understanding van ons concept.
Op 29 september willen we u meenemen in het ontwikkelplan van de school zodat u met
ons mee kunt groeien en ook weet welke stappen wij op welk moment van het jaar
afgerond hebben in de schoolontwikkeling.
In de komende periode zullen we aan de slag gaan met de ouderbijdrage. Dit is niet iets
wat we vergeten zijn (er wordt al naar gevraagd). De bijdrage zal worden beheerd door
ouders (zie het participatiedocument) en dus zijn er nog wat zaken te organiseren.
Op 13 oktober is er een eerste studiedag voor ons team. Zet u dit in de agenda alstublieft?
De studiedagen staan op de website in de schoolwijzer en komen nog in het ouderportaal.
Op 13 oktober gaan we leren werken met het digitale portfolio instrument voor de
leerlingen. We gaan na de herfstvakantie starten met dit portfolio. Zoals in alle
onderdelen van de school doen we dat stap voor stap.

Met vriendelijke groeten,
Mark Veenstra
Directeur

agenda
22-9: bezoek voorzitter RvT
AWBR
23-9 MB: excursie
zuiderzeemuseum
23-9 OB: excursie ‘bij elkaar’
29-9 participatieavond v.a.
19.30 uur
30-9 inloop ouders v.a. 8.15
uur
5-10 dag van de leerkracht
13-10 studiedag. Geen les voor
de kinderen.
5-10 tot
14-10 kinderboekenweek
17-10 tot
21-10 herfstvakantie
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