Info 2 – 18 september 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Trefwoord Thema
Het thema van onze godsdienstmethode Trefwoord is ‘beloven!’
“Zul je op tijd zijn voor het eten? Ik beloof het. Zul je goed je best doen?
Ik beloof het. Zul je ’t niet verder vertellen? Ik beloof het…” We beloven
wat af, ook al wordt een belofte niet altijd als zodanig herkend. Een
achteloos “Oké, ik doe het.” roept al verwachtingen op en brengt
verplichtingen met zich mee. Voor kinderen is het belangrijk om zich
hiervan bewust te zijn en om na te denken over de
verantwoordelijkheden die gekoppeld worden aan het uitspreken van
een belofte.
We luisteren deze week naar verhalen uit Genesis over Abraham. In dit thema ontdekken de kinderen wat
beloven voor mensen kan betekenen en hoe mensen omgaan met beloftes die (nog) niet uitkomen.
Teamnieuws
Zoals jullie in de vorige Info hebben gelezen, heeft Anja Hoogendijk, Intern-begeleider, een nieuwe baan als
IB-er in Nijkerk. Wij zijn bezig met de sollicitatieprocedure om deze vacature in te vullen.
Juf Jolanda van der Schaft, ook Intern begeleider, is inmiddels 29 weken zwanger van haar derde kindje.
Begin november gaat zij van haar verlof gaan genieten. Ze zal in die periode deels vervangen worden door
Marijne Poppen. Zij stelt zich hieronder aan jullie voor.
Juf Gerda Pilon is helaas dit schooljaar niet gestart i.v.m. burn-out klachten. Ook vanaf deze plek wensen
we haar veel sterkte toe!
We zijn hard op zoek om deze vervanging, een vaste dinsdag in groep 7b en een dag in verschillende
bovenbouwgroepen in te vullen. Kennen jullie iemand die geschikt is voor deze vacature dan horen we het
graag!
Even voorstellen…
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Marijne Poppen. Binnenkort mag ik een periode op de Wonderboom
aan de slag gaan als intern begeleider, tijdens het verlof van Jolanda.
Ik werk inmiddels 7 jaar als intern begeleider binnen PCBO Amersfoort.
Naast de dagen dat ik op de Wonderboom werk, ben ik ook intern begeleider op de
Parkschool/KWS, In de komende periode zal ik al regelmatig op de Wonderboom te
vinden zijn, zodat ik me kan verdiepen en inwerken op deze leuke school en vast
kennis kan maken met ouders, leerkrachten en kinderen.
Graag tot ziens!

Glijbaan plein Waterkers
Zoals jullie ongetwijfeld is opgevallen, is de glijbaan op locatie Waterkers al een tijd verdwenen. Nadat er
een gat in bleek te zitten hebben we de glijbaan verwijderd. Het plaatsen van een nieuwe glijbaan heeft
nogal wat voeten in de aarde. De kosten van alleen een nieuwe glijbaan zijn dusdanig hoog, dat we de
vraag aan het bestuur hebben gesteld of we niet beter een geheel nieuw speeltoestel kunnen aanschaffen.
Het huidige toestel is economisch afgeschreven en het blijven repareren is volgens ons geen oplossing.
De organisatie die voor de hele stichting het onderhoud coördineert is nu bezig om bovenstaande vraag uit
te zoeken. Helaas speelt hierbij nogal wat bureaucratische rompslomp. We hopen jullie en de kinderen op
korte termijn te kunnen vertellen wat het vervolg zal zijn.
Loopcirkel
Voor schooltijd is er veel verkeer rondom de scholen. Om de veiligheid te bevorderen, is er per locatie een
loopcirkel ingesteld. Iedereen die binnen dat gebied woont, wordt lopend op school verwacht. Daarbuiten
mogen kinderen lopend of op de fiets naar school komen. Deze ‘loopcirkels’ vind je onderaan deze Info.
Activiteitencommissie
Afgelopen maandag zijn er twee nieuwe ouders aangeschoven bij de vergadering van de
Activiteitencommissie. Lijkt het jou ook leuk om te helpen bij de organisatie van allerlei
schoolactiviteiten, zoals schoolreis, Sinterklaas, Kerst, dan ben je van harte welkom om
de activiteitencommissie te komen versterken. Voor meer informatie mail naar de
voorzitter, Marianne Grimm; ac.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Update Africa Classic/Amref Flying Doctors
Van 5 tot en met 12 oktober a.s. ga ik naar Tanzania om daar 400 km in zes dagen te mountainbiken
rondom de Kilimanjaro voor Amref Flying Doctors.
Vorig schooljaar heb ik, om sponsorgeld voor Amref in te zamelen, een sponsorloop georganiseerd rondom
De Draak. Dit was een fantastisch succes, de kinderen hebben zich enorm ingezet en dit heeft heel veel geld
voor Amref opgeleverd.
Veel kinderen in de groepen vragen mij of ik al gefietst heb en in Tanzania geweest ben. Het leeft dus nog
zeker bij hen en daarom vind ik het ook leuk om jullie en de kinderen op de hoogte te houden.
Het is nu bijna zover dat ik daar ook echt naar toe ga en met eigen ogen kan zien wat ze nu precies met het
ingezamelde geld doen.
Tijdens de tocht bezoeken we verschillende projecten welke met behulp van Amref zijn opgezet; zo hebben
we een kennismaking met de Community Health Workers, lokale zorgverleners zonder medische opleiding
die door Amref zijn getraind. Verder brengen we een bezoek aan een watercomité en een ARP school in
Kenia. Hier is samen met de Masai een alternatief ritueel ontwikkeld tegen meisjes besnijdenis, dit doen zij
met behoud van de rituelen maar zonder de besnijdenis. Ook bezoeken we de Flying Doctors.
Mijn eigen fiets, waar ik de afgelopen maanden veel op getraind heb, gaat mee, deze vervoer ik in een
“fietsdoos”. Omdat er 80 deelnemers meegaan en het fijn is dat ik mijn fietsdoos tussen alle andere terug
kan vinden, heb ik bedacht om mijn fietsdoos te laten bestickeren met allemaal kleine logo’s van Africa
Classic. Vervolgens wil ik de kinderen van school vragen of zij hun naam hierin willen zetten. Dit zal in de
komende twee weken gebeuren.
Het begint al behoorlijk te kriebelen, de checklisten hangen aan de kast, spullen zijn verzameld, inentingen
en malaria tabletten geregeld. Af en toe word ik wakker en overvalt het me…. gaat het me lukken? Geen
idee, maar ik ga ervoor en heb er zin in. Zin om te gaan naar waar ik al een jaar mee bezig ben.
Er gaat een mediateam mee en iedere dag worden er films van die dag online gezet; mocht je die willen
volgen dan kan dit via https://www.africaclassic.nl/volg-ons-tanzania
Wanneer ik terug ben zal ik zeker een verslag in de info zetten.
Groetjes,
Chantal de Vries, Administratief medewerkster De Wonderboom

Informatieavond
De informatieavonden van de verschillende groepen werden vorige week goed bezocht. Fijn om daarin ook
de betrokkenheid van jullie als ouders te mogen ervaren. De eerste weken staan daarmee niet alleen
binnen de klassen in het teken van kennismaken maar jullie zijn ook erg belangrijk in het onderwijs aan
jullie kinderen. Jullie zijn als opvoeddeskundige degenen die de kinderen het best kennen.
We zijn bij verschillende groepen even kort binnen gelopen en het was goed om te merken dat er in een
goede sfeer over en weer kennis gemaakt kon worden, vragen konden worden gesteld en er af en toe hard
gelachen werd.
Startgesprekken
Waar tijdens de informatieavond de kennismaking met de leerkracht, andere ouders en het leerjaar
centraal staan, is het tijdens de startgesprekken de leerling die in het middelpunt staat. Deze en volgende
week gaan we graag met de kinderen en jullie in gesprek om op individueel niveau de wederzijdse
verwachtingen af te stemmen. Een goede start heeft een enorm positief effect op het hele schooljaar. Wat
je aandacht geeft, groeit!
Schoolreisjes
De groepen 4 t/m 7 gaan deze weken op schoolreisje. Dit doen we met opzet aan het begin van het
schooljaar als groepsvormende activiteit. We hebben al veel enthousiaste verhalen gehoord van de
kinderen en de leerkrachten. Via Parro zijn er ook leuke foto’s gedeeld zodat de betreffende ouders ook
mee kunnen genieten met het plezier van hun kinderen.
Luizenpluizen
Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Ook dit jaar gaan we de strijd aan
met hoofdluis! Jullie hulp als ouders is daarbij onmisbaar. In de eerste plaats natuurlijk als oplettende
ouder thuis, en in de tweede plaats bij het luizenpluizen op school na de schoolvakanties. We streven
ernaar om in elke groep een hoofdluisouder te vinden met ervaring op dit gebied (ofwel bereid is om
ervaring op te doen) en die een leidende rol wil vervullen bij het controleren en bestrijden van hoofdluis in
de groep. Mocht je deze taak willen vervullen, of je willen inzetten als hulp bij het luizen pluizen van de
klas, wil je je dan opgeven bij de leerkracht? Heb je geen ervaring maar wil je toch een bijdrage leveren, of
gewoon meer weten over hoofdluis? Wil je bijvoorbeeld weten hoe neten en luizen er precies uitzien, waar
ze zich bevinden in het haar en hoe ze zijn te bestrijden? Op deze en veel andere vragen krijg je een
antwoord op de voorlichting door Irene Snels van de GGD op woensdagochtend 25 september in de hal van
de Waterkers. Vanaf 8.15 uur staat de koffie/thee klaar en om 8.30 uur start de presentatie.
De voorlichting gaat door bij voldoende aanmeldingen. Je kunt je aanwezigheid aangeven via de kalender in
Parro.
Data
23 september
25 september
25 september
4 oktober
8 oktober
21 t/m 25 oktober
5 november
6 november
12 november

Loopcirkels

MR vergadering
schoolreisje groep 5
8:30 uur voorlichting door de GGD over hoofdluis, locatie Waterkers
Sport- en speldag gr. 1 t/m 3
Teamstudiedag (alle leerlingen vrij)
Herfstvakantie (alle leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 8

Loopcirkel
Bonte Koe

Loopcirkel Waterkers

