Info 1 – 6 september 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’

Wat je aandacht geeft, groeit
Afgelopen maandag zijn we, na een lange zomervakantie, een nieuw schooljaar
gestart. Voor de kinderen betekent dat het weerzien met vriendjes en vriendinnetjes
en in de meeste gevallen nader kennismaken met hun nieuwe juf of meester. We
besteden in de eerste periode veel en zorgvuldig aandacht aan de groepsvorming.
Een positief leefklimaat in de groep zorgt er voor dat de aandacht en energie zich kan
focussen op leren en ontwikkelen. De positieve omgang ondersteunen we met onze
Gouden Regels. In iedere groep staat komende week de eerste regel centraal:

Ik, jij, hij of zij: iedereen hoort erbij!
Wij hopen er, in samenwerking met jullie, weer een mooi en waardevol schooljaar
van te maken voor jullie kinderen. ‘Wat je aandacht geeft, groeit!’

Teamnieuws
Net voor de vakantie hebben we jullie bericht over de geboorte
van Jip, zoon van juf Jacqueline en de vroeggeboorte van Novée,
dochter van juf Dominique.
Met beide kinderen gaat het gelukkig goed en de trotse ouders
delen maar wat graag een recente foto van hun baby’s. Het is
niet moeilijk om te raden dat het links Novée is en rechts Jip.
Beide collega’s genieten voorlopig nog van hun verlof.

Vacature IB
Onze IB-er, Anja Hoogendijk, heeft afgelopen week een andere baan geaccepteerd. Anja heeft 18 jaar op
De Wonderboom gewerkt. De eerste periode als leerkracht maar tegenwoordig coördineert zij samen met
Jolanda de leerlingenzorg in haar rol van Intern Begeleider. Deze functie zal zij ook op haar nieuwe
werkplek gaan vervullen. Wij gaan in haar een collega missen met een groot hart voor de kinderen, ouders
en collega’s van De Wonderboom. We feliciteren Anja ook vanaf deze plek met haar nieuwe baan en
uitdaging!
Voorlopig blijft zij nog even actief als IB-er op De Wonderboom om daarmee haar taken goed af te ronden
en hopelijk ook snel over te kunnen dragen aan een nieuwe IB-er. Eén dezer dagen zal de vacature voor
Intern Begeleider worden opengesteld. Mochten jullie nog mensen in jullie netwerk kennen die mogelijk
geschikt en geïnteresseerd zijn dan komen we graag in contact. Ook het delen van de advertentie wordt
gewaardeerd.

Nagekomen bericht van juf Irma
Beste ouders,
Na meer dan 20 jaar heb ik voor de zomer de Wonderboom verlaten. Ik heb de keuze gemaakt om samen
met mijn man met prepensioen te gaan. Dat doe ik met een goed gevoel. Al die jaren heb ik met plezier
mogen werken in groep 3-8 en mijzelf verder kunnen ontwikkelen. Ik wil alle ouders bedanken voor het
vertrouwen dat ik heb gekregen. Wens iedereen alle goeds toe en kom zeker nog wel eens om het hoekje
kijken.
Met vriendelijke groet, Irma Joosten
Kalender
Jullie hebben deze week de nieuwe schoolkalender ontvangen. Met dank aan Oliver van Bragt die de
vormgeving heeft gedaan, is het weer een prachtige kalender geworden! Naast alle schoolactiviteiten
vinden jullie op de achterzijde van elke bladzijde een aantal relevante onderdelen uit de schoolgids.
Alle oudste kinderen van elk gezin hebben de nieuwe schoolkalender gekregen en een brief over de
ouderbijdrage voor 2019 - 2020. Voor kinderen met twee woonadressen zijn er extra kalenders beschikbaar
via de leerkracht.
Activiteitencommissie
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een
deel van de activiteitencommissie leden. Na een heel aantal jaar een actieve bijdrage
geleverd te hebben, willen zij graag het stokje overdragen aan nieuwe enthousiaste
ouders. Uiteraard willen wij hen bedanken voor alle inzet!
Kom jij ons versterken in de activiteitencommissie?
Wij willen toch allemaal dat er leuke activiteiten en feesten georganiseerd kunnen
blijven worden dit schooljaar?
Drie maal per jaar hebben wij een vergadering met de gehele activiteitencommissie bij elkaar. Daarnaast
vergaderen de commissies per activiteit. Wij organiseren bijvoorbeeld de sport- en
speldagen, schoolreisjes, sint- en kerstviering, de avondvierdaagse, schoolfotograaf en alle andere leuke
activiteiten die in het jaar voorbij komen. Zonder activiteitencommissie zijn er geen activiteiten voor de
kinderen!
Op maandagavond 16 september is onze startvergadering. Hier verdelen we de activiteiten. Met een kleine
bijdrage, zoals een kleine taak bij een commissie zijn wij ook al ontzettend blij. Daarnaast is het ontzettend
gezellig om via de activiteitencommissie andere ouders te leren kennen.
Voor meer informatie mail naar; ac.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Brigadiers
De basisscholen in de wijk werken op verschillende gebieden samen in het belang van alle kinderen in
Nieuwland. Zo ook op het gebied van verkeersveiligheid. De oversteekplaats bij de Zeldertsedreef is een
gevaarlijk punt gebleken. Al jaren wordt daar door vrijwillige brigadiers het oversteken van kinderen
begeleid. We zijn gezamenlijk hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die daar een steentje aan bij willen
dragen. Je kunt door een kleine bijdrage in tijd op deze manier de veiligheid van de kinderen in de wijk
vergroten. Meer informatie is te krijgen via: administratie.border@meerkring.nl

Privacy
Sinds vorig jaar voeren we het beleid om jullie als ouders jaarlijks te wijzen op het
aangeven van jullie privacy voorkeuren met betrekking tot jullie kinderen.
Met een paar kliks in Parro kunnen jullie doorgeven waar jullie wel of geen
toestemming voor geven. Dit gaat via het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op
‘Profiel’ en scrol naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunnen jullie per kind
aangeven wat de privacy voorkeuren zijn.
Je mag natuurlijk altijd de gegeven toestemming intrekken. Ook mag je op een later moment alsnog
toestemming geven. Zonder toestemming zal er in de toekomst geen beeldmateriaal van jullie
zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. De toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons
of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school heeft daar beperkt invloed op, maar wij vertrouwen erop dat ouders
terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
In het kader van de privacy delen wij geen contactgegevens van jullie met de andere ouders en hebben
jullie alleen een voornamenlijst ontvangen. Het staat jullie vrij om tijdens de informatieavonden
contactgegevens met elkaar uit te wisselen.
Schoolreisjes
In alle groepen wordt in de eerste periode veel aandacht besteed aan groepsvorming. De groepen 4 t/m 7
gaan om die reden aan het begin van het jaar op schoolreisje om met elkaar een gezellige en
samenbindende dag te beleven. Meer informatie wordt via Parro gedeeld door de betreffende
leerkrachten. Ook de hulpouders worden via Parro gevraagd.
Informatieavond
Op maandag 9 en dinsdag 10 september staan de informatieavonden gepland. Tijdens de informatieavond
staat kennismaking centraal. Als ouders van de groep van jullie kind(eren) ontmoeten jullie elkaar en er is
alle gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht(en). Daarnaast zullen de leerkrachten relevante
informatie met jullie delen over groep specifieke zaken.
Op maandagavond 9 september gaat het om de groepen 5 t/m 8 en op dinsdagavond 10 september groep
1 t/m 4. De specifieke tijden staan onderaan deze nieuwsbrief en ook vermeld op de kalender. De
informatieavond voor groep 7b is, in verband met andere verplichtingen voor de leerkracht, gepland op
woensdag 11 september.
Startgesprekken
Via Parro ontvangen jullie van de leerkracht een uitnodiging voor het startgesprek. Deze startgesprekken
zijn met ouders en kinderen. Samen vooruitblikken op dit schooljaar en afstemmen wat nodig of gewenst is
in begeleiding en communicatie. Kinderen ervaren tijdens deze gesprekken de samenwerking tussen ouders
en leerkracht. Dit is erg waardevol voor een optimale start van het schooljaar. Als partners in opvoeding en
onderwijs creëren we zo een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen ontwikkelen.
Via Parro kunnen jullie zelf een tijd kiezen uit de lijst die de leerkracht aanmaakt. Donderdag 19 september
is er een middag- en avonddeel. Daar omheen plant de leerkracht zelf nog gesprekstijden in de derde
schoolweek. Het verzoek is, waar mogelijk, aansluitende tijden te kiezen zodat de leerkrachten zo min
mogelijk ‘gaten’ in hun gespreksrooster hebben. We kijken uit naar deze waardevolle startgesprekken
tussen leerkrachten, ouders en kinderen.
Luizenpluizen
Altijd al eens willen weten hoe neten en luizen er precies uitzien, waar ze zich bevinden in het haar en hoe
ze te bestrijden? Op deze en veel andere vragen krijg je een antwoord op de voorlichting door de GGD op
woensdagochtend 25 september in de hal van de Waterkers. Vanaf 8.15 uur staat de koffie klaar en om
8.30 uur start de presentatie.

Lezing “Hoezo jongens?”
Het gaat niet goed met jongens in de maatschappij en het onderwijs in het bijzonder. Jongens
blijven achter, zijn oververtegenwoordigd in het speciaal onderwijs, enzovoort. De maatschappij
en het onderwijs zijn sterk veranderd in de afgelopen halve eeuw. De jongens zijn echter hetzelfde
gebleven. Verstaan we nog wel de code van de jongens? Weten we nog wat ze nodig hebben?
Het samenwerkingsverband organiseert op 1 oktober een inspiratieavond voor ouders, onderwijs- en
zorgprofessionals. In deze lezing krijgt u inzicht in de biologische achtergronden van het gedrag van
jongens, de invloed van de veranderde maatschappij op jongens en waarom onderwijs en jongens een
slechte match zijn.
René van Engelen zal tijdens deze avond aangeven hoe je onderwijs en opvoeding beter op jongens af kunt
stemmen. Als extra bijlage ontvangen jullie de flyer met daarin een aanmeldbutton.
Data
9 september
9 september
10 september
11 september
16 september
17 september
18 september
19 september
23 september
25 september
25 september

schoolreisje groep 6
19:00 – 20:00 uur informatieavond groep 7a+c en 8
20:15 – 21:15 uur informatieavond groep 5 en 6
19:00 – 20:00 uur informatieavond groep 1/2
20:15 – 21:15 uur informatieavond groep 3 en 4
19:00 – 20:00 uur informatieavond groep 7b
vergadering Activiteitencommissie 20:00 uur, locatie Bonte Koe.
schoolreisje groep 7
schoolreisje groep 4
ouder-kind-startgesprekken
MR vergadering
schoolreisje groep 5
8:30 uur voorlichting door de GGD over hoofdluis, locatie Waterkers

Planning vakanties en studiedagen 2019 – 2020
Studiedag
08-10-2019
Herfstvakantie
19-10-2019 27-10-2019
Studiedag
06-12-2019
Kerstvakantie
21-12-2019 05-01-2020
Vanaf 11:30 vrij
21-02-2020
Voorjaarsvakantie
22-02-2020 01-03-2020
Studiedag
02-03-2020
Studiedag
09-04-2020
Goede Vrijdag
10-04-2020
2e Paasdag
13-04-2020
Meivakantie
25-04-2020 05-05-2020
Studiedag
20-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 22-05-2020
Pinkstervakantie
30-05-2020 07-06-2020
Studiedag
07-07-2020
Vanaf 11:30 vrij
17-07-2020
Zomervakantie
18-07-2020 30-08-2020

Dinsdag
1 week
Vrijdag (dag na Sinterklaasviering)
2 weken
Vrijdagmiddag voor de vakantie
1 week
Maandag (aansluitend aan de vakantie)
Donderdag (aansluitend aan Paasweekend)
Vrijdag
Maandag
1 week en 2 dagen
Woensdag
2 dagen
1 week
Dinsdag
Vrijdagmiddag voor de vakantie
6 weken

Ingekomen informatie:

