Info 4 – 4 oktober 2018
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Dag van de leerkracht
Morgen, 5 oktober, is het de dag van de leerkracht. Afgelopen jaren
hebben jullie op verschillende manieren de leerkrachten van
De Wonderboom laten weten dat ze erg gewaardeerd worden,
bijvoorbeeld met een bloem of een complimentje. In de kern draait het
om aandacht geven aan wat er toe doet en om dat te laten groeien.
Een compliment of waarderende woorden zijn goud waard.
De gouden weken
In iedere groep staat komende week de volgende regel centraal:

Doet iemand iets goed, dan geven we een compliment voor
wat de ander doet.
Teamnieuws
De afgelopen weken hadden we uitdagende vervangingspuzzels i.v.m. ziekte van collega’s. Fijn dat
er collega’s bijspringen door een dag extra te werken, een groep een deel van de dag op te vangen
of een invaller op weg te helpen. We zijn dankbaar dat het vaak lukt om op deze manier
vervanging te organiseren. Helaas lukte het niet altijd, omdat de invalpool leeg was. Er werden
kinderen bij een verdeelactie thuis of in een andere groep opgevangen.
Schoolgids
Achter op de schoolkalender staat een verkorte versie van onze
schoolgids. Uitgebreidere informatie over De Wonderboom is te lezen
in de schoolgids. Deze is te vinden op onze website. Als je een
geprinte versie wilt, kun je die aanvragen bij onze administratie:
admin.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Informatiemoment nieuwe ouders
Komende woensdagmorgen 10 oktober is het volgende
informatiemoment met rondleiding voor ouders die op zoek zijn naar
een basisschool voor hun kind. Als je contact hebt met buren die nog
een keuze moeten maken voor hun kind(eren) dan kan je ze tippen
om zich aan te melden voor deze bijeenkomst. We starten om 8:45 en
vanaf 8:30 uur staat de koffie en thee klaar.

Leerlingenraad
Wat was het leuk om de “sollicitatie” brieven te lezen die de
leerlingen uit de bovenbouw ons hadden gestuurd om zich aan te
melden voor de leerlingenraad. Er was zelfs een videoboodschap
bij. Het was geweldig moeilijk om te moeten kiezen. Met zoveel
reacties moesten we helaas ook een heel aantal kinderen
teleurstellen. In elke groep hebben we aandacht gegeven aan
degenen die het niet werden en toegelicht wie we geselecteerd
hebben. Het komende jaar zullen de groepen 6 t/m 8
vertegenwoordigd worden door: David, Pippa, Sem, Luzia, Thiebe, Maaike, Lars en Isabella.
Gisteren hebben we onze eerste vergadering gehad. Daarin hebben we onder andere besproken
hoe de leerlingenraad werkt, hoe we een agenda maken, wat de taak is van de voorzitter en op
welke manier we een verslag maken van onze bijeenkomst.
Sport- en speldag groep 1 t/m 3
Morgen, 5 oktober, is het groot feest op de Waterkers: de groepen 1 t/m 3 hebben dan Sport- en
Speldag! De groepen 4 maken er ook een gezellige dag van met een alternatief programma. Zij
hebben later in het jaar een sportdag.
De groepen 1 t/m 3 kunnen morgen kiezen uit allerlei sportieve activiteiten op het plein en in de
school. De kinderen krijgen deze dag iets te eten en drinken, dat hoeven jullie dus niet mee te
geven. Denken jullie er aan dat het handig is dat jullie kind kleding draagt waarin makkelijk
gespeeld kan worden en geschikte schoenen draagt?
Ouders die begeleiden worden om 8.15 uur verwacht in de hal en krijgen dat te horen bij welke
activiteit ze zijn ingedeeld. Om 11.05 is de spelochtend afgelopen en krijgen de kinderen een ijsje
in de klas. De kinderen zijn op de gewone tijd, om 11.30 uur uit.
Vinden jullie het leuk om even langs te komen? Jullie zijn van harte welkom om, achter het hek, te
komen kijken. (liever niet op het plein en in de school i.v.m de drukte).
We hopen op een heel sportieve en gezellige dag!
Schoolshirts
In onze lichtblauwe schoolshirts voor de kinderen en polo’s voor de begeleiders zijn we bij
evenementen en uitjes goed te herkennen. Er moeten genoeg shirts zijn, maar helaas is de stapel
na de avond-vier-daagse en de schoolreisjes toch aanzienlijk kleiner. We komen shirts te kort die
waarschijnlijk per abuis ergens thuis in de kast zijn beland. Om alle kinderen bij uitjes herkenbaar
in een shirt te hijsen, willen we jullie vragen om thuis te checken of er nog een shirt rondzwerft.
Willen jullie mee helpen alle verdwenen shirts op te sporen? Inleveren kan in de teamkamer of bij
de leerkracht.
De ouders van de activiteitencommissie zijn op zoek naar iemand die de schoolshirts wil beheren.
Het gaat met name om het klaar leggen van shirts voorafgaand aan een activiteit en het na afloop
weer opbergen. Wie o wie wil deze concrete taak op zich nemen? Aanmelden kan bij
ac.wonderboom@pcboamersfoort.nl

Schoolsport
Op dinsdag 24 september heeft een team uit de groepen 5 en 6 meegedaan aan het School
Korfbal Toernooi bij CKV MIA in Schothorst. Het weer was gelukkig redelijk en het team heeft met
veel plezier gespeeld. Ze zijn tweede geworden van hun poule, een mooie prestatie!
Tafeltennis Toernooi Hoogland
Op donderdag 25 oktober 2018 organiseert Tafeltennis Hoogland samen met over 't Net de
basisschoolkampioenschappen bij sporthal De Bieshaar in Hoogland.
Alle kinderen vanaf groep 4 kunnen hieraan deelnemen. Je kunt je hier rechtstreeks voor
inschrijven via www.schoolsportamersfoort.nl
Luizenvoorlichting door de GGD
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 31 oktober in de hal van de Waterkers. Vanaf 8.15 uur staat de
koffie klaar en om 8.30 uur starten we.
Kinderboekenweek
Gisteren ging in samenwerking met Dance Centre Amersfoort de
Kinderboekenweek van start op De Wonderboom. Op de pleinen
werd heerlijk gedanst op het Kinderboekenweeklied “Kom erbij!”
Via deze links kun je de videoclip bekijken of de dansinstructies:
dansje / makkelijk dansje ☺
Er wordt extra veel tijd besteed aan leespromotie en (voor)lezen. Op vrijdag 19 oktober is er een
kinderboekenmarkt op de locatie Bonte Koe van 10:45 tot 11:30 uur. Ook voor ouders met jongere
kinderen een aanrader om even tussen de boeken
te snuffelen.
Gratis boeken sparen - reminder
Als jullie bij de Bruna in de actieperiode (van 3 t/m 14 oktober 2018) een kinderboek kopen,
ontvangen we graag de kassabon. Als school mogen we voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe kinderboeken uitzoeken voor onze schoolbibliotheek. Doen jullie mee?
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