Info 1 – 25 augustus 2018
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Wat je aandacht geeft, groeit!
Na een zonovergoten zomervakantie begint maandag een nieuw schooljaar. Voor sommige
kinderen kan de vakantie vast niet lang genoeg duren maar er wordt ook vast en zeker uitgekeken
naar het weerzien met vriendjes en vriendinnetjes.
Afgelopen week zijn we als team al aan de slag gegaan het nieuwe schooljaar goed voorbereid te
kunnen starten. De lokalen zijn ingericht, de leerkrachten hebben de leerlingen overgedragen, de
aanvulling op het nieuwe meubilair op de Bonte Koe is geleverd en de activiteiten voor komende
week zijn gepland. Wij kijken er naar uit om, in samenwerking met jullie, er weer een mooi en
waardevol schooljaar van te maken voor jullie kinderen. ‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Juf Dominique
Vorige week ontvingen we een verontrustend bericht van juf Dominique. Zij en haar partner zijn in
verwachting maar er zijn ernstige complicaties bij de zwangerschap die ervoor zorgen dat
Dominique volledig rust moet houden. Dat betekent dat zij voorlopig niet zal kunnen en mogen
werken. We leven en hopen mee met Dominique en haar partner in deze spannende tijd.
We zijn ondertussen druk bezig met het zoeken naar vervanging voor groep 4a en dat is een flinke
uitdaging. Mochten jullie nog kandidaten weten voor de vacature dan horen wij het graag!
Arthur van den Berg
Vorige week zaterdag ontvingen wij het verdrietige bericht dat Arthur Van den Berg, na een lange
tijd van ziekte, is overleden. Arthur was jarenlang actief als vrijwilliger bij ons op school. Afgelopen
december genoot hij van zijn laatste keer als Sinterklaas op De Wonderboom. We zijn dankbaar
voor alles wat hij voor ons als school heeft gedaan.
De Gouden Regels
We besteden in de eerste periode veel en zorgvuldig aandacht aan de
(hernieuwde) kennismaking. 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!

Parro
Alle ouders die al gebruik maken van Parro worden door de leerkrachten
gekoppeld aan de nieuwe groep van hun kind(eren). Nieuwe ouders krijgen
een uitnodiging om aan te melden bij Parro. De Wonderboom maakt sinds
vorig jaar gebruik van deze app om zoveel mogelijk communicatie te
bundelen via een veilige omgeving.
De voordelen van Parro:
• Ouders zijn op de hoogte van wat er in de groep gebeurt.
• Ouders kunnen eenvoudig meegenieten van leuke momenten in de klas van je kind.
• Veilige communicatie in een gesloten omgeving.
• Makkelijk organiseren van activiteiten.
Schoolkalender en ouderbijdrage
Maandag ontvangen jullie de nieuwe schoolkalender. 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 krijgen een envelop mee met
daarin de nieuwe schoolkalender en een brief over de ouderbijdrage
voor het schooljaar 2018-2019. Voor kinderen met meerdere
woonadressen zijn er extra kalenders beschikbaar via de leerkracht.
Informatieavonden
Op maandag 3 en dinsdag 4 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. Jullie ontvangen de exacte tijden van deze avond nog van de betreffende leerkrachten. Op
maandagavond 3 september gaat het om de groepen op locatie Waterkers (inclusief groep 8c) en
op dinsdagavond 4 september locatie Bonte Koe.
Startgesprekken
Via Parro ontvangen jullie van de leerkracht een uitnodiging voor het startgesprek. Deze
startgesprekken zijn net als vorig schooljaar 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 13
september is er een middag- en avonddeel. Daar omheen plant de leerkracht zelf nog
gesprekstijden in de derde schoolweek.

Schoolreis
Het schoolreisje is een groepsvormende activiteiten die we voor de groepen 4 t/m 7 bij de start
van het schooljaar hebben gepland. Lijkt het je leuk om mee te gaan als begeleider? Dan kun je dit
kenbaar maken bij de groepsleerkracht.
10 september: groep 6
18 september: groep 7
19 september: groep 4
26 september: groep 5
Klassenluizenouders
Voor komend schooljaar zijn we weer op zoek naar zogenaamde klassenluizenouders. Dat
betekent dat we voor elke groep een ouder zoeken (met óf zonder ervaring op het gebied van
hoofdluis!) die een leidende rol wil vervullen bij de hoofdluiscontroles in de groep. Je bent bereid
meer te leren over het hoofdluisbeleid op school, je organiseert de hoofdluiscontrole na elke
schoolvakantie en je bent aanspreekpunt voor de groep. Mocht je deze taak willen vervullen, óf je
willen inzetten als hulp bij het luizen pluizen, geef je op bij de leerkracht of bij
hoofdluiscoördinator Marjolein Geerling (m.geerling@pcboamersfoort.nl). Alvast bedankt!
Gebedsgroep
Wist je dat een aantal enthousiaste ouders regelmatig bij elkaar komt om te bidden voor onze
school? Je bent welkom om mee bidden en/of gebedspunten door te geven, en ook voor andere
vragen kun je een mailtje sturen naar gebed.wonderboom@pcboamersfoort.nl of juf Marjolein
aanschieten.
Data
27 augustus
3 september
4 september
10 september
13 september
17 september
18 september
19 september
24 september
26 september

Eerste schooldag na de zomervakantie
Informatieavond groep 1 t/m 4 en groep 8c (locatie Waterkers)
Informatieavond groep 5 t/m 7 en groep 8a en 8b (locatie Bonte Koe)
Schoolreis groep 6
Startgesprekken groep 1-8
Schoolfotograaf locatie Waterkers
Schoolreis groep 7
Schoolreis groep 4
Schoolfotograaf locatie Bonte Koe
Schoolreis groep 5

Ingekomen informatie:

MuziekWijs!
Vanaf 3 september start Muziekonderwijs Midden Nederland weer met muzieklessen voor alle
leeftijden; ook in Nieuwland!
Speciaal voor kinderen uit groep 1 en 2 hebben we een korte cursus van 7 lessen Spelen met
Muziek. Vanaf donderdag 6 september van 14.45-15.30u in de Boogkerk.
Voor kinderen uit groep 3 t/m 5 begint op donderdag 6 september de jaarcursus AMV: een leuke
cursus waarin je de basisbeginselen van muziek leert en je ukelele en blokfluit gaat spelen!
Locatie: Boogkerk, 16.30-17.30u.
Wil je graag meedoen, maar kun je niet op donderdag? Dan ben je altijd welkom op woensdag in
Vathorst!
Voor volwassenen hebben we een inspirerende algemene cursus van 8 lessen: MuziekWijs!
Voor meer informatie neem een kijkje op de website www.muziekonderwijsmiddennederland.nl
Bel 033-4532797 of mail naar info@muziekonderwijsmiddennederland.nl

