Info 7 – 18 december 2019
Wat je aandacht geeft, groeit!
Kerstfeest
Morgen vieren we Kerstfeest op De Wonderboom. De kinderen hebben in de klas samen de liedjes
geoefend voor de kerkviering, de feestkleding ligt klaar en de laatste voorbereidingen voor het diner
worden gedaan. We kijken er naar uit om samen met kinderen, ouders en leerkrachten elkaar te
ontmoeten en stil te staan bij het verhaal van de geboorte van Jezus.
We willen jullie vragen om in de middag- en avond zoveel mogelijk lopend naar de locatie Waterkers te
komen omdat de ruimte rondom de wijkboerderij en de locatie Waterkers wordt ingericht met kraampjes
e.d. Zetten jullie de fietsen eventueel achter ons pand in de stalling of aan de overkant bij de sporthal of de
Boogkerk?
Terwijl jullie kinderen genieten van een diner in de klas, kunnen wij elkaar ontmoeten onder het genot van
een drankje op het plein van de locatie Waterkers. Daarnaast is er rondom de wijkboerderij een markt waar
jullie onder andere kerstknutselwerkjes kunnen kopen. Het is alleen mogelijk om contant te betalen. De
opbrengst gaat naar het goede doel. De Stichting Beytna die is gevestigd in de Wijkboerderij Nieuwland. Zij
zetten zich in om ouderen in contact met elkaar te brengen en zo het leven voor hen wat aangenamer te
maken.
Zien we jullie ergens tussen 16:00 en 19:00 uur bij de Waterkers en de wijkboerderij?
Afscheid juf Gonda
Vandaag is juf Gonda begonnen aan een persoonlijke “afscheidstour” langs de ene helft van de groepen.
Morgen, op haar laatste werkdag, bezoekt ze de andere negen groepen. In elke groep krijgt Gonda een
mooi versierde pagina waarop wensen voor haar staan beschreven. Tijdens het kerstfeest is er gelegenheid
om persoonlijk gedag te zeggen op het plein van de locatie Waterkers.
’s Avonds nemen we tijdens de kerstborrel als team afscheid van haar. We zijn ontzettend dankbaar voor
alles wat Gonda de afgelopen 15 jaar voor de kinderen en collega’s op De Wonderboom heeft betekend.
Met haar persoonlijke aandacht, passie voor het leren van kinderen en organisatietalent heeft zij als
leerkracht en directeur echt verschil kunnen maken. We wensen jou, ook vanaf deze plek, heel veel plezier
en succes op je nieuwe werkplek in Apeldoorn!
Griepgolf
In sommige klassen waren vorige en deze week wel meer dan 10 kinderen ziek en ook verscheidene
leerkrachten waren of zijn nog door de griep geveld. Enkele dagen was er een invaller vanuit de invalpool,
maar daarnaast hebben we intern met elkaar veel op kunnen vangen. Dat lukt dan met de inzet van
studenten of met de inzet van leerkrachten die normaal gesproken kleinere groepjes of individuele
kinderen begeleiden. Dat de ondersteuning dan uitvalt, is niet gewenst, maar soms is het kiezen tussen
kwaden als er echt niemand beschikbaar is vanuit de invalpool. Bij nood doen we ook een beroep op jullie

als ouders om jullie kind thuis op te vangen. We hopen dat dat niet nodig zal zijn en dat iedereen na de
Kerstvakantie weer gezond en uitgerust aan het nieuwe kalenderjaar begint.
Mediaopvoeding
In november organiseerden we als ABC-Nieuwland een avond over mediaopvoeding. Met een opkomst van
zo’n 40 ouders was dit een geslaagde bijeenkomst. Konden jullie er niet bij zijn of wil je e.e.a. nalezen? Als
bijlage de hand-out met handige tips. Je kunt Marije Lagendijk ook appen met opvoedvragen. Onderaan
deze Info vind je hierover informatie.
Data
19 december

21 december
6 januari

Kerstviering in de kerk (onder schooltijd)
Kerstmarkt rondom de locatie Waterkers en bij de Wijkboerderij (16:00 – 19:00)
Kerstdiner in de klas
Start Kerstvakantie
Eerste schooldag in 2020
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