Info 5 – 17 oktober 2018
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Trefwoord
Het nieuwe thema van onze godsdienstmethode Trefwoord is ‘Verfraaien’. We knippen ons haar in een
leuk model, we kiezen een bepaalde kleur fiets. We willen onszelf en onze omgeving verfraaien. Lang niet
altijd omdat het moet, maar gewoon omdat het kan. Dat is begrijpelijk, maar niet alles bepalend. In dit
thema komen vragen aan bod als ‘Wie bepaalt wat mooi is? en ‘Hoe draagt een mooie buitenkant bij aan
geluk?’ We lezen het Bijbelverhaal over de Syrische generaal Naäman.

Teamnieuws
Juf Dominique was de afgelopen weken een paar keer op school om de collega’s en de kinderen weer even
te zien. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten. Ze start nog niet met haar re-integratie.
Verdrietig nieuws in de levens van juf Gerda (7b) en juf Karin (8c). Zondag verloor juf Gerda haar
schoonvader en juf Karins vader is maandag overleden. We leven ook vanaf deze plek met hen mee.

De gouden weken
In iedere groep staat komende week de volgende regel centraal:

Ruzie lossen we met praten op. Lukt dat niet dan zoeken we de
juf of meester op.
Studiedag 29 oktober
Op maandag 29 oktober werken we als team aan onze school- en
teamontwikkeling. De ochtend starten we met gerichte aandacht voor onze
professionele teamontwikkeling. Eigenaarschap op leren willen we graag
terugzien op alle niveaus in onze school. Door zelf open te zijn over onze eigen
leervragen, creëren we ruimte voor kinderen om hun leervragen te blijven stellen.
De middag starten we onder begeleiding van een externe deskundige. Zij gaat met ons aan de slag om ons
onderwijs aan begaafde kinderen verder te verdiepen.
Ook oriënteren we ons op nieuwe methodes voor de wereldoriëntatie vakken (aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek). Tijdens de vorige studiedag heeft de werkgroep al een eerste
inventarisatie gedaan. Daarna hebben ze onderzocht welke methodes aansluiten bij onze gezamenlijke visie
op leren in combinatie met de resultaten van de inventarisatie. Het doel is om het schooljaar 2019-2020 te
starten met een nieuwe methode.
De werkgroep zelfverantwoordelijk leren sluit de dag af met het afstemmen van de doorgaande lijn in
zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Wellicht hebben jullie gezien dat we inmiddels in alle groepen
werken met dezelfde taal rondom stemvolume en er een timer hangt om kinderen inzicht te geven in de
beschikbare werktijd. Daarnaast zijn er schoolafspraken gemaakt over het aanleren van specifieke
coöperatieve werkvormen en de inzet van zogenaamde ‘Teach-technieken’ om alle leerlingen actief bij de
lessen te betrekken. We zullen in een volgende Info jullie hier meer over vertellen.

Leesplezier
Wat was het voor iedereen genieten dat de kinderen uit de hoge groepen
hebben voorgelezen bij de jongsten. Ook alle ouders en opa’s en oma’s
bedankt voor het voorlezen!

Werkzaamheden in de herfstvakantie
In de herfstvakantie wordt er op school hard gewerkt. De ramen worden gewassen en op de locatie Bonte
Koe wordt er in de helft van de lokalen een nieuwe vloer gelegd. Dat betekent dat we aankomende vrijdag
een interne verhuizing en verschuiving van meubilair hebben. Op maandag 29 oktober moet alles weer op
z’n plek worden gezet. De andere lokalen van de Bonte Koe worden in de kerstvakantie voorzien van
nieuwe vloeren.

Hulpactie Schoenmaatjes
Twee keer per jaar organiseren we een hulpactie voor een goed
doel. Dit jaar doet De Wonderboom weer mee aan de hulpactie
Schoenmaatjes van Edukans.
Per klas gaan we 5 schoenendozen vullen met schoolspulletjes,
toiletartikelen en wat klein speelgoed. De schoenendozen worden
verstuurd naar kinderen in landen in o.a. Afrika.
Na de herfstvakantie komen er in elke klas intekenlijsten te hangen.
Hierop kan worden aangegeven wat jullie kind meeneemt, om zo te
zorgen dat we een doos met een gevarieerde inhoud kunnen
versturen.
De kinderen kunnen van maandag 5 november t/m donderdag 15 november de spulletjes mee nemen naar
school. Het is van belang dat alles op tijd binnen is, omdat we de dozen allemaal tegelijk naar het
inleverpunt moeten brengen.
Om al deze dozen te versturen, is natuurlijk ook geld nodig. Per doos is er € 6,00 nodig voor de
verzendkosten. Dit komt neer op €30,00 per klas. In elke klas komt een potje te staan waarin jullie een
vrijwillige bijdrage kunnen doneren. We hopen dat we op deze manier genoeg geld binnen halen om alle
dozen te kunnen versturen.
Als jullie graag zelf thuis een gehele doos wilt vullen dan kan dat natuurlijk ook! Deze kan op school worden
ingeleverd inclusief de € 6,00 verzendkosten. Wij zorgen dan dat de doos op het inleverpunt terechtkomt.
Voor meer informatie: www.edukans.nl/schoenmaatjes

Luizenpluisvoorlichting
Wil je je opgeven voor de voorlichting over luizenpluizen die wordt gegeven door de GGD, dan kan dat door
een mailtje te sturen aan m.geerling@pcboamersfoort.nl
Datum:
woensdagochtend 31 oktober
Waar:
in de hal van de Waterkers
Tijd:
om 8.15 uur staat de koffie klaar en om 8.30 uur starten we.
Van harte aanbevolen!

Schoolshirts – herhaalde oproep
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

Tafeltennistoernooi
Het is nog 2 dagen mogelijk om in te schrijven voor het Tafeltennistoernooi dat
plaatsvindt in de herfstvakantie op donderdag 25 oktober. Alle jongens en
meisjes vanaf groep 4 kunnen meedoen en er wordt tegen kinderen van de
eigen leeftijd gespeeld. Het kost niets om mee te doen. Het toernooi vindt plaats
in Sporthal De Bieshaar in Hoogland. Kijk voor meer informatie en inschrijven op
de website Schoolsportamersfoort.nl

Terugblik Sport- en Speldag
Vrijdag 5 oktober beloofde een stralende dag te worden.
Dat kwam goed uit; want de jaarlijkse sport- en speldag stond op het
programma voor de groepen 1 tot en met 3. Een vrolijk versierd plein, een
springkussen en bijna 20 andere activiteiten zorgde ervoor dat niemand zich
hoefde te vervelen. Het schminken was een populair onderdeel, evenals het blikgooien, maar ook even
rustig in de zandbak spelen of een kleurplaat kleuren was een leuke activiteit. Tijdens de pauze gingen alle
kinderen terug naar de klas om wat te drinken en een lekkere pannenkoek te eten. Daarna gauw weer
door, om de ochtend om 11.00 uur af te sluiten met een ijsje en een welverdiend diploma. Mede dankzij de
inzet van de betrokken AC-ouders en vele andere enthousiaste ouders hebben we er een geslaagde
ochtend van kunnen maken. Groep 8C had de eervolle taak om ook bij de onderdelen te helpen en om
kinderen te begeleiden, die het best nog een beetje spannend vonden om zelf door de school te lopen. Zij
namen deze taak zeer serieus en hebben er aan bijgedragen dat het voor iedere leerling een feest was.

Kinderboekenmarkt
Aankomende 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.

Schoolfoto’s
Deze week worden de flyers van de schoolfotograaf uitgedeeld. Met de code op de flyer kunnen jullie
inloggen om de foto’s te bekijken en een bestelling te plaatsen. Als je dat op korte termijn doet, bespaar je
verzendkosten omdat de foto’s dan met de levering op school worden bezorgd en via school worden
uitgedeeld.

ABC-Nieuwland
Als Amersfoortse brede scholen combinatie (ABC) Nieuwland organiseren we
een mooi aanbod met naschoolse activiteiten voor de kinderen uit onze wijk.
Het complete aanbod staat op de website abc-amersfoort.nl We brengen
hierbij de activiteit ‘Kerstmuziek’ extra onder de aandacht:
Samen spelen en zingen is hartstikke leuk omdat je elkaar aanvult en allemaal
iets anders doet, terwijl alles bij elkaar past. Houd je van zingen met live
muziek, of speel je een instrument, al is het nog maar kort, meld je dan aan voor
het ABC-Kerstoptreden op vrijdag 21 december! Neem je instrument of je stem mee en kom genieten van
samen muziek maken en zingen!
We oefenen op donderdagmiddag van 14:30-15:30 in de Bonte Koe op de volgende donderdagen:
8, 15, 22 en 29 november
6, 13 en 20 december
En er wordt opgetreden tijdens de lichtjestocht door Nieuwland op vrijdag 21 december!!

Data
19 oktober
22 – 26 oktober
29 oktober
31 oktober

Kinderboekenmarkt locatie Bonte Koe van 10:45 – 11:30 uur
Herfstvakantie
Studiedag: alle leerlingen vrij
Luizenvoorlichting op de locatie Waterkers om 8:30 uur

Ingekomen informatie:

Amersfoort , September 2018
Geachte heer/mevrouw,
Graag stel ik me eerst aan u voor: Ik ben Jan Terlouw en samen met mijn vrouw Lize heb ik een gezinshuis in
Amersfoort, Nieuwland. In ons huis wonen op dit moment 3 pleegkinderen naast onze eigen 3 kinderen. Dat
we gezinshuisouder zijn is niet nieuw, dat doen we al ruim 11 jaar. Nieuw is wel dat de gemeente
Amersfoort ons gevraagd heeft een ‘gezinsparaplu’ vorm te geven. En daarbij hebben we uw hulp nodig.
Wat is een gezinsparaplu?
Vanuit ons gezinshuis willen we als het ware een paraplu ophouden voor andere pleeggezinnen en gezinnen
waarin ouders en kinderen in een lastige situatie zitten. Het is dus de bedoeling dat ons gezinshuis een rol
gaat spelen buiten onze voordeur. We willen andere pleegouders als dat nodig is steunen, coachen,
praktische hulp bieden en met elkaar in verbinding brengen. Het idee is om dit initiatief per wijk op te gaan
zetten. Dit initiatief gaat dus (voor nu) om mensen die wonen in de wijk Nieuwland.
Waarom een gezinsparaplu?
Het is niet gemakkelijk om pleegouder te zijn. De moeilijkheden leiden er vaak toe dat een pleegkind niet bij
het pleeggezin kan blijven. Dat is verdrietig voor het kind en voor de leden van het pleeggezin. Door
(deeltijd-) pleegouders tijdig te ondersteunen, kan uithuisplaatsing misschien voorkomen worden.
Ook willen we als gezinshuisouders anderen motiveren om (deeltijd) pleegouder of –grootouder te worden.
Er is immers een groot gebrek aan pleeggezinnen waardoor niet alle kinderen in een gezin kunnen
opgroeien. Daarnaast willen we nieuwe vormen van pleegzorg ontwikkelen. Je hoeft namelijk niet altijd zelf
een kind in huis te nemen. We zijn dan ook op zoek naar gezinnen die tijd en mogelijkheden ter beschikking
willen stellen. We denken bijvoorbeeld aan het volgende:
Een middag in de twee weken een kind opvangen, zodat een ouder
even
ontlast wordt en tijd heeft voor zichzelf.
Maatje voor een jongen of meisje in de buurt. Een soort van
meeleefgezin zijn. Een plek waar een jongen of meisje even naar toe kan gaan.
Een pleegkind dat een vriend of vriendin kan zijn van jouw kind en zo ook kennis maakt
met andere kinderen en gezinnen.
Een kind naar sport brengen en weer ophalen, omdat de eigen moeder de handen vol
heeft aan de andere kinderen.
En zo zijn er (samen) vast nog veel meer dingen te bedenken.
Waarom hebben we u hierbij nodig?
Het is goed dat u weet dat wij er zijn en deze rol hebben. Wij kennen niet alle pleeggezinnen in deze wijk.
Wellicht kent u wel pleeggezinnen en wilt u hen met ons in contact brengen. Misschien kent u ook gezinnen
waarin het niet gemakkelijk gaat en die onze hulp misschien kunnen gebruiken. Wij hopen dat u de moeite
wilt nemen om bij de pleegouders die u kent na te gaan of u hun gegevens aan ons mag doorgeven (deze
toestemming is nodig i.v.m. de nieuwe AVG wetgeving). Als wij deze gegevens binnen krijgen, zullen wij
contact opnemen met de gezinnen en hen informeren over onze plannen.
In de gemeente Leusden zijn Henry en Jeannet Koopman (ook gezinshuisouders) met hetzelfde initiatief
gestart. Wij werken nauw samen met elkaar, vandaar ook de uitnodiging hieronder.
info-avond
Op 1 november wordt er een informatieavond verzorgd waar we graag met pleegouders en andere
belangstellenden willen brainstormen over passende vormen. We nodigen u van harte hiervoor uit!
De avond wordt gehouden in het gebouw van basisschool het Kla4 aan de Asschatterweg in Leusden. Vanaf
19.45 staat de koffie klaar. Om 20.00 starten we. De avond is om 22.00 afgelopen. U kunt zich aanmelden
bij Henry Koopman. gezinshuis@krachtvanverschil.nl
telefoon:06-42557154

Mocht u aanvullende informatie willen, kunt u mij altijd bereiken met onderstaande gegevens
Jan Terlouw
De Oude Munt 7
3824DH Amersfoort
tel: 06-12134438
jan.terlouw@legerdesheils.nl

Vriendelijke groet en alvast bedankt voor uw medewerking,
Jan Terlouw

