Info 4 – 31 oktober 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Teamnieuws
Vandaag is de allerlaatste werkdag van Anja Hoogendijk. Hierbij een persoonlijk bericht van Anja:
Beste ouders,
Zoals u eerder hebt kunnen lezen, heb ik per 1 november een andere baan.
Met veel plezier kijk ik terug op een mooie tijd op de Wonderboom. In 2001 ben ik hier begonnen als
leerkracht, daarna heb ik gewerkt met leerlingen die een uitdaging hadden binnen hun sociale emotionele
ontwikkeling en de laatste jaren heb ik als intern begeleider gewerkt. Ik heb genoten van de leerlingen, met
veel plezier samen gewerkt met de collega’s van de Wonderboom. Een prachtig team waar de school trots
op mag zijn.
Ik heb in de afgelopen 18 jaar heel wat leerlingen, ouders en collega’s zien komen en ook weer gaan. Nu is
het tijd om zelf afscheid te nemen. Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn, hoewel ik heel veel zin heb in
een nieuwe uitdaging.
Ook met jullie als ouders kijk ik terug op een plezierige samenwerking. Hier wil ik jullie hartelijk voor
bedanken. Een aantal ouders heb ik persoonlijk gedag kunnen zeggen, de 31 is mijn laatste werkdag,
misschien kan ik dan nog gedag zeggen, mocht dat niet meer lukken dan wens ik jullie al het goede.
Hartelijke groet,
Anja Hoogendijk
Verdeling taken Intern begeleiders
De leerkracht is altijd jullie eerste contactpersoon. Op de achtergrond begeleidt de intern begeleider de
leerkracht. Bij zorgvragen betrekt de leerkracht altijd de IB-er.
Marijne Poppen neemt in het zwangerschapsverlof van Jolanda de IB taken waar van de b groepen: 3b, 4b,
5b, 6b, 7b, 8b. Eliah van ’t Noordende is vanaf 1 december 4 dagen per week op de Wonderboom aan het
werk en wordt de Intern begeleider van de groepen 1/2, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 7c, 8a.
Terugkoppeling MR vergadering 29 oktober
Zes keer per jaar komt de MR bij elkaar. Ouders, leerkrachten en het directieteam spreken elkaar dan over
allerlei ontwikkelingen op school. Dit keer hebben we het onder andere gehad over de begroting en
verantwoording van de ouderbijdrage. De penningmeester van de activiteitencommissie is ook
aangeschoven.
We hebben daarnaast alvast vooruitgeblikt op het lustrum van augustus 2020. Met elkaar willen we een
feestelijke activiteit voorbereiden om in het schooljaar 2020 – 2021 het 25-jarig lustrum te vieren.
Het grote speeltoestel op de locatie Waterkers heeft zijn beste tijd gehad. Wij zijn blij dat we eindelijk
toestemming hebben van het bestuur om niet te blijven repareren, maar het toestel bij de start van 2020
compleet te vervangen.

Leerlingenraad
We mochten veel leuke sollicitaties ontvangen van kinderen uit groep 5 t/m 8 die zich aanmeldden voor de
leerlingenraad. Inmiddels heeft de brievenselectie plaatsgevonden. In iedere klas is een nieuwe
vertegenwoordiger geselecteerd die zijn/haar klas vertegenwoordigt.
Staking 6 november = school dicht
In onze Info van 9 oktober hebben we jullie geïnformeerd over een mogelijke staking op 6 november.
Iedere leerkracht heeft een individuele afweging gemaakt om deel te nemen aan deze staking. Na
inventarisatie binnen ons team blijkt dat de meerderheid van de leerkrachten meedoet aan de
stakingsactie. Het bestuur van PCBO Amersfoort heeft daarom besloten dat onze school volgende week
woensdag, 6 november, dicht is.
De staking betekent dat jullie kind die dag geen onderwijs kan volgen. Wij zijn ons bewust van het feit dat
een staking een beroep doet op jullie flexibiliteit in het oplossen van de opvang van jullie kinderen. Mocht
dit onverhoopt echt niet lukken dan kun je contact opnemen met de school.
Als bestuur en directie herkennen we de situatie dat het onderwijs tegen grenzen aanloopt van wat van het
personeel en de scholen gevraagd kan worden. Velen ervaren inmiddels de gevolgen van het
leerkrachttekort. Extra middelen en inspanning zijn nodig om dit te keren. Dit om ervoor te zorgen dat er
voldoende, goed personeel komt en blijft t.b.v. uw kind(eren) en de generaties die volgen.
Kinderopvang BLOS zal deze dag ook tijdens de schooluren geopend zijn. Als je gebruik wilt maken van de
opvang bij BLOS kinderopvang, kun je dit voor vrijdag 1 november via info@blos.nl aanvragen.
Wij hopen op jullie begrip!
Africa Classic/Amref Flying Doctors
“Helpen de wereld een beetje beter te maken”
Met oa dit doel begon ik een jaar geleden aan de voorbereidingen voor de
zesdaagse mountainbike tour rondom de Kilimanjaro, in Tanzania. Dit om geld in te zamelen voor Amref
Flying Doctors.
En ik kan nu zeggen; “met elkaar, met jullie steun en sponsoring
hebben we “de wereld echt een klein beetje beter gemaakt”. Ik heb
gezien, tijdens het bezoeken van diverse projecten, dat met het geld
dat verzameld is voor Amref verschil wordt gemaakt!! Het verschil
tussen het feit of een meisje naar school kan of kilometers moet
lopen om water te halen. Het verschil tussen een hoog geboorte
sterfte en lage levensverwachting of het opleiden van lokale health
workers die voorlichting geven omtrent bijvoorbeeld hygiëne.
Het verschil tussen jonge Masai meisjes die besneden worden in het kader van een ritueel naar het worden
van vrouw, met alle gevolgen van dien, of met respect voor de cultuur een alternatief ritueel bedenken
zodat deze meisjes deze gruwelijkheden niet meer mee hoeven te maken.
Het fietsen op zich en de omstandigheden waren behoorlijk pittig en vaak afzien, maar doordat ik onderweg
zag waar ik het voor deed, wat het teweeg bracht, lukte het. Alles wordt heel relatief. Hoezo zeuren over
een berg op fietsen.
Het was een fantastisch avontuur dat mij op diverse gebieden veel heeft gebracht. In zowel de
voorbereidingen als tijdens de tour zelf. Enorm veel meegemaakt,
veel indrukken, veel emoties van hoog naar laag.
De emotie die overheerst is dankbaarheid, dankbaar voor de enorme
steun tijdens dit avontuur, dankbaar dat ik een heel klein beetje heb
mogen bijdragen aan een enorm verschil.
Chantal

Schoolgids
Op de achterkant van de schoolkalender hebben we een aantal punten uitgelicht en er staat ook veel
praktische informatie beschreven. Het hele schoolbeleid is te lezen in de schoolgids. De schoolgids kunnen
jullie lezen op de website.
Schoolfotograaf
Let op! Vanwege de staking is de schoolfotograaf voor locatie Bonte Koe verplaatst naar maandag 4
november. Op dinsdag 5 november komt de fotograaf, zoals gepland, op de locatie Waterkers. Het is
mogelijk om broertjes/zusjes foto’s te laten maken. Dit kan na schooltijd op beide data. Middels bijgaande
link kun je je hiervoor inschrijven; https://www.studioperez.nl/schoolfotograaf
Data
4 november
5 november
6 november
12 november

Schoolfotograaf (locatie Bonte Koe)
Schoolfotograaf (locatie Waterkers)
Geen school i.v.m. staking
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Ingekomen informatie:
Hallo!
Wij zijn de Show & Marchingband Jong Juliana uit Amersfoort en wij maken muziek op
allerlei instrumenten, zoals trom en bekkens, trompet, trombone, sousafoon, dwarsfluit,
piccolo en saxofoon. Onze muzikanten zijn in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar. Wij
maken graag kennis met jullie!
Open dag bij Jong Juliana
Op zaterdag 23 november van 13.30 uur tot 16.00 uur geven we korte
kennismakingslesjes op de instrumenten die we bij Jong Juliana bespelen. “Even proeven” zeg maar, kijken
of uw kind het kan! Dan kan uw zoon of dochter trommelen. Of juist de saxofoon uitproberen. Toch de
dwarsfluit, trompet of trombone? Het kan allemaal. Vooraf opgeven hoeft niet!
Een andere zaterdag tussen 13.30 en 16 uur kan ook, mail of bel vooraf aub.
Gratis muzieklessen
Met onze “Music Kids” reeks bieden wij kinderen van 5 t/m 7 jaar de mogelijkheid om in 15 gratis lessen
kennis te maken met muziek. Misschien is “Music Super Kids” leuk, dat is voor kinderen van 6 en 7 jaar. Dan
volg je een jaar lang een soort AMV (algemene muzikale vorming); deze lessen kosten € 10 per maand.
Deze lessen starten in februari 2020 en zijn op zaterdag van 11.45 tot 12.30 uur (Music Super Kids) of van
12.30 tot 13.15 uur (Music Kids en Music Super Kids).
Waar is dit allemaal?
In ons clubgebouw en dat staat op de Grote Koppel 65 in Amersfoort (schuin tegenover het Eemplein).
Parkeren kan op eigen terrein.
Contact!
Johan Kelder, telefoon 033-253 8169 of e-mail:
jong-juliana@juliana-amersfoort.nl
www.juliana-amersfoort.nl
www.facebook.com/JulianaAmersfoort

