Info 2 – 6 september 2018
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’

De gouden weken
De eerste weken van een schooljaar worden ook ‘de gouden weken’
genoemd. Tijdens die eerste weken zet je samen de toon voor de rest van het
schooljaar. De positieve omgang ondersteunen we met onze Gouden Regels.
In iedere groep staat komende week de volgende regel centraal:

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig,
het hele jaar!
Naast veel aandacht voor groepsvormende activiteiten in de groepen is een goede start met jullie
als ouders ook van belang. Afgelopen maandag en dinsdag werden de informatieavonden druk
bezocht. Na afloop werd er op verschillende plekken nagepraat over mooie momenten tijdens
deze informatieavonden. Wij willen er hier een paar met jullie delen:
In verschillenden onderbouwgroepen hebben de kinderen voorafgaand aan de avond iets liefs,
leuks of kenmerkends gezegd over hun ouders. Deze uitspraken werden op de avond verdeeld met
de opdracht om erachter te komen welke ouder bij welke uitspraak past. Dit bleek een erg leuke
manier om onderling kennis te maken. De lachsalvo’s waren tot ver in de gang te horen.
In groep 6c werden door de aanwezige ouders wensen voor het schooljaar op een post-it
geschreven en op het whiteboard geplakt bij de ingang van de klas. Het leverde een mooie
verzameling van positieve verwachtingen op.
Vorig schooljaar was de hond van juf Esther op de vrijdagen mee
naar school. In groep 6b werd deze pilot met de schoolhond,
Pippa, geëvalueerd. Alle ouders waren positief over de effecten
van een hond in de klas. Woorden als rustiger,
verantwoordelijkheid en zorgzaam vielen regelmatig. En een hele
mooie uitspraak was dat de hond altijd positief blijft en niet
oordeelt over of je iets goed of niet goed hebt gedaan. “Pippa is
altijd blij om je te zien”. Dit project krijgt zeker een vervolg dit
schooljaar.

Startgesprekken
Komende week vinden de startgesprekken plaats. Deze gesprekken
zijn een belangrijke bouwsteen in de gouden weken. De intekenlijst
staat open in Parro. Jullie kunnen daarin een moment kiezen en
vastleggen. 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.
Vervanging groep 4a
Het is gelukt om vervanging te vinden voor juf Dominique in groep 4a. Deze week is Jeanine
Gerards gestart op De Wonderboom. Zij geeft op woensdag t/m vrijdag les en is ook op maandag
en dinsdag bij ons op school om extra ondersteuning te geven. We zijn blij en opgelucht dat het is
gelukt om op relatief korte termijn een vervanger te vinden.
Start Engels
We zijn dit schooljaar gestart met Engels in alle groepen. Dat konden we natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan en jullie hebben ongetwijfeld allemaal de vlaggetjes in school zien hangen.
Ook dit schooljaar zullen de leerkrachten, net als afgelopen jaar, zichzelf nog verder nascholen op
het gebied van eigen vaardigheid en didactiek. De werkgroep begeleidt de invoering in
samenwerking met de Marnixacademie en zal aan het eind van dit jaar ook een evaluatie
uitvoeren.
Parro en privacy
Met een paar kliks in Parro kunnen jullie doorgeven waar jullie wel of geen
toestemming voor geven. Dit gaat via het vierde tabbladje 'Instellingen'. Tik
op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunnen jullie per
kind aangeven wat de privacyvoorkeuren 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.
Groepslijsten
Daarnaast vragen we om via Parro door te geven of jullie adres en telefoonnummer gedeeld mag
worden met de andere ouders van de groep op een groepslijst. Zo’n groepslijst kan handig zijn
voor speelafspraakjes e.d.
We willen jullie vragen om op korte termijn jullie privacyvoorkeuren vast te leggen zodat we de
groepslijsten, zo compleet mogelijk, in week 38 met jullie kunnen delen.

Activiteitencommissie
Op maandag 17 september komt de
activiteitencommissie van De Wonderboom bij
elkaar voor hun eerste vergadering van dit
schooljaar. Lijkt het je leuk om een bijdrage te
leveren aan één of meerdere leuke activiteiten
voor de kinderen? Dat samen te doen met
andere ouders? Je bent van harte welkom om
vrijblijvend de vergadering bij te wonen. Voor
meer informatie of om je aan te melden, kan je
contact opnemen met Marianne Grim via
ac.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Tijdstip: 20:00, locatie: Bonte Koe 1

Schoolfotograaf
Op 17 en 24 september komt de schoolfotograaf individuele foto’s en groepsfoto’s maken. Er is op
24 september in de middag ook de mogelijkheid om een broertjes/zusjes foto te laten maken. De
intekening daarvoor volgt.
Juf Fiep
Kinderboekenschrijfster Corien Oranje heeft al een hele
serie boeken geschreven over juf Fiep. Juf Fiep is in haar
boeken de juf van groep 3 en beleeft allerlei avonturen
samen met haar klas. Toen Corien hoorde dat op De
Wonderboom de echte juf Fiep lesgeeft aan groep 3,
heeft ze een videoboodschap gestuurd omdat er een
nieuw boek over juf Fiep uitkomt. Klik hiernaast voor de
video. Een superleuke actie!
Data
10 september
13 september
17 september
17 september
18 september
19 september
24 september
26 september
28 september

Schoolreis groep 6
Startgesprekken groep 1-8
Schoolfotograaf locatie Waterkers
AC vergadering: 20:00 uur locatie Bonte Koe
Schoolreis groep 7
Schoolreis groep 4
Schoolfotograaf locatie Bonte Koe
’s middags broertjes/zusjes foto’s op de locatie Bonte Koe
Schoolreis groep 5
Sportbattle groep 8

Ingekomen informatie:
SCHEIDING: TROUWE TIJGERS STAAN SAMEN STERK!
Groepstraining voor kinderen van 4 t/m 7 jaar van gescheiden ouders
Een scheiding heeft veel invloed op het leven van een kind. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als
de scheiding al lang(er) geleden is.
Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk is ontwikkeld voor kinderen waarvan de ouders in een scheidingsproces
zitten of gescheiden zijn.
Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk biedt:
 Kinderen leren in groepsverband en spelenderwijs hun gevoelens en gedachten rondom de scheiding
te herkennen en te benoemen.
 In 8 bijeenkomsten leren ze samen met leeftijdsgenoten hoe ze om kunnen gaan met lastige situaties.
 Bewustwording dat ze van beide ouders mogen houden en dat de scheiding niet hun schuld is.
 Ze werken aan meer zelfvertrouwen, voelen zich minder boos en verdrietig.
 Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk biedt ouders in de ouderbijeenkomst:
 Informatie over het programma van hun kind.
 Handvaten hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden rondom de scheiding.
 Informatie over welke invloed de scheiding op de ontwikkeling van kinderen heeft.
PRAKTISCH:
Startdata: Kennismaking ouders en kind: maandag 24 september 2018 tussen 15.15 en 17.00 uur. 8
bijeenkomsten voor kinderen op de maandagmiddagen van 15.15 tot 16.15 uur van 01 oktober t/m 26
november (m.u.v. de herfstvakantie)
Ouderbijeenkomst: Locatie, datum en tijd worden op een later moment bepaald.
Afsluitend gesprek met ouders (zonder kind) op maandag 3 december tussen 14.15 en 16.30 uur.
Plaats: SKA Kinderdagverblijf de Zilverberg, Zilverberg 1 3825 DK Amersfoort
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van het programma. Ouders moeten beiden akkoord
gaan met deelname van hun kind aan het programma d.m.v. een handtekening van beide ouders.
AANMELDEN OF INFORMATIE: U kunt bellen of mailen met:
Simone Untersalmberger
simone@goed-gezind.nl
06 195 303 27

