Info 3 – 9 oktober 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Trefwoord Thema
De komende weken is het thema van onze godsdienstmethode Trefwoord ‘volhouden!’
Volhouden wordt gewaardeerd. Het wordt gezien als een grote deugd wanneer een kind, juist als het
moeilijk wordt, inzet toont en moeite doet om er iets van te maken. Het is een bewijs van karakter en het
vormt je als mens. Het is bovendien belangrijk omdat
kinderen opgroeien in een samenleving die steeds meer
eigen initiatief en een eigen bijdrage vraagt. De
Bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte volhouder:
Jakob.
In dit thema ontdekken de kinderen welke betekenis
mensen hechten aan volhouden. Daarbij leren ze ook de
vraag te stellen naar de zin van volhouden en de grenzen
daaraan.
Teamnieuws
Zoals jullie in eerdere Info’s konden lezen, start Anja Hoogendijk per 1 november met een nieuwe baan op
een school in Nijkerk. We zijn blij jullie te kunnen vertellen dat we inmiddels een nieuwe IB-er hebben
gevonden. Per 1 december start Eliah van ’t Noordende op de Wonderboom. Hieronder stelt hij zich aan
jullie voor.
Even voorstellen…
Beste ouders,
Mijn naam is Eliah van `t Noordende - Roelofse en ik woon in Veenendaal. Vanaf 1
december 2019 mag ik aan de slag gaan als intern begeleider op basisschool de
Wonderboom. Dit vind ik hartstikke leuk. Momenteel werk ik als intern begeleider in
Amsterdam. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek en wandel ik graag. Ik hoop dat wij
binnenkort samen kennis kunnen maken. Ik kijk uit naar onze samenwerking!
Met vriendelijke groet, Eliah van `t Noordende - Roelofse
Dag van de leerkracht
Maandag werden de leerkrachten door de kinderen verrast met
bloemen, kaartjes en mooie tekeningen. Erg leuk om het grote
effect van een klein beetje aandacht te zien. Namens alle
leerkrachten bedankt voor deze positieve energie waar we
deze week mee zijn gestart!

Terugblik studiedag
Dinsdag waren de leerlingen vrij van school en hebben we met het hele team een waardevolle studiedag
gehad. Een groot deel van de dag stond in het teken van één van onze nieuwe speerpunten. Als team willen
we graag verder professionaliseren op het thema ‘gedrag’. We vinden het belangrijk dat we alle kinderen
tot hun recht laten komen maar merken dat ons dit niet altijd lukt.
Anton Horeweg heeft ons deze studieochtend begeleid. Hij heeft inmiddels verschillende boeken
geschreven rondom het thema ‘gedrag’ en was tot vorig schooljaar nog actief als leerkracht op een
basisschool. Zijn eigen concrete verhalen uit de praktijk, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek naar
het omgaan met gedrag gaven ons input voor samen leren. De kern blijft dat ieder kind uniek is en het bij
ingewikkeld gedrag bijna altijd gaat om onmacht en niet om onwil. De ochtend leverde inzichten en tools
op om kinderen nog beter te begrijpen en daardoor het gedrag positief te kunnen beïnvloeden.
’s Middags hebben we de opbrengsten van het ochtendprogramma gebruikt voor intervisie in kleine
groepen.
Daarnaast hebben we nog aandacht gegeven aan goed spellingsonderwijs en de visie op kleuteronderwijs.
Leerlingenraad
We vinden het belangrijk om ook leerlingen te betrekken bij ons schoolbeleid. Zij ervaren dagelijks de
effecten van keuzes die wij als volwassenen maken. Op De Wonderboom denkt de leerlingenraad daarom
met ons mee over allerlei zaken die op school spelen. Uit elke bovenbouwgroep (5 t/m 8) neemt één
leerling deel aan de raad. De leerlingenraad vergadert zes keer per jaar, onder schooltijd, met juf Gonda en
meester Harmen.
Vandaag hebben we een rondje gemaakt langs de groepen waaruit een nieuwe vertegenwoordiger moet
worden gekozen. Het gaat om de groepen 5a, 5b, 6a, 6b, 7a en 8b. Leerlingen die het leuk vinden om hun
stem te laten horen en hun klas willen vertegenwoordigen mogen een ‘sollicitatiebrief’ schrijven, typen of
een videoboodschap insturen. Deze mogen ze voor volgende week woensdag 16 oktober inleveren bij hun
eigen leerkracht.
Mogelijke staking 6 november
Jullie hebben via de diverse media waarschijnlijk al vernomen dat woensdag 6 november is aangewezen als
landelijke stakingsdag voor het basis- en voortgezet onderwijs. In juli legden de vakbonden en werkgevers
een gezamenlijke claim bij het kabinet neer van 423,5 miljoen euro. Dat geld is volgens de sector volgend
jaar nodig om de salarissen te verhogen, de werkdruk te verlagen en het lerarentekort aan te pakken.
Komende week inventariseren wij de stakingsbereidheid onder de collega’s. Op basis van deze
inventarisatie besluit het college van bestuur of er wel of geen les kan worden gegeven aan de kinderen op
De Wonderboom.
Update Africa Classic/Amref Flying Doctors
De Africa Classic 2019 is van start: juf Chantal is samen met nog 77 enthousiaste mountainbikers de
uitdaging aangegaan om in 6 dagen 400 kilometer en 4.000 hoogtemeters te fietsen rondom de
Kilimanjaro. Dit allemaal voor Amref Flying Doctors, de organisatie die zich inzet voor een gezond en sterk
Afrika. Jullie kunnen de tocht volgen via: https://www.africaclassic.nl/volg-ons-tanzania
Vlak voor haar vertrek hebben alle kinderen van de Wonderboom haar succes gewenst door de doos te
versieren waarin de fiets wordt vervoerd.

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek doen we veel aan boekpromotie omdat
we het leesplezier willen bevorderen. Ook dit jaar doen we mee aan
de spaaractie van de Bruna. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer
gratis kinderboeken wij bij Bruna mogen uitzoeken.
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'?
Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) in op school. De school
verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 2 t/m 13 oktober 2019). De
school voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. De
bonnetjes mogen worden ingeleverd bij de leerkracht. Wij hopen dat jullie meedoen, want leesplezier
creëer je samen!
Jaarlijkse boekenmarkt
In het kader van de Kinderboekenweek organiseren we op vrijdagmiddag 18 oktober een boekenmarkt.
Waar:
op de locatie Bonte Koe
Tijd:
12:55 tot 13:45 uur
Voor wie:
Alle kinderen en ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom!
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen boeken verkopen. Zij hebben hierover via de leerkracht informatie
ontvangen. Hopelijk wordt het weer een leuk boekenfestijn!
Data
18 oktober
21 t/m 25 oktober
5 november
6 november
12 november

Boekenmarkt locatie Bonte Koe 12:55 – 13:45 uur
Herfstvakantie (alle leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf (onder voorbehoud van de onderwijs staking)
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 8

