Info 7 – 21 november 2018
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Oudergesprekken op uitnodiging en aanvraag
Inmiddels zijn we twaalf schoolweken op weg. Komende week, op 27 november, krijgen de kinderen een
‘tussenrapport’ mee met uitzondering van de kinderen die net op school zijn gestart. Dit is een beknopte
weergave waarmee wij jullie een indruk willen geven van hoe het nu gaat. Op maandag 3 december
hebben de leerkrachten in de middag en avond tijd gereserveerd voor gesprekken. Ouders die worden
uitgenodigd ontvangen morgen, 22 november, via Parro een melding om in te tekenen in de
gespreksplanner.
Als jullie zelf, bijvoorbeeld n.a.v. het tussenrapport, in gesprek willen, kunnen jullie dit aangeven bij de
groepsleerkracht. Dat mag persoonlijk bij de leerkracht of via de mail. Dan ontvangen jullie vervolgens een
melding vanuit Parro om in te tekenen.
PCBO studiedag 23 november
We kijken uit naar de PCBO studiedag van komende vrijdag 23 november. Het thema van deze dag is
werkgeluk. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Vacature Raad van Toezicht
Bij PCBO Amersfoort werken 12 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs samen.
Deze scholen staan verspreid over de verschillende wijken van Amersfoort. Ruim 350 medewerkers geven
en ondersteunen christelijk basisonderwijs aan ruim 3500 kinderen. Kernwaarden voor het dagelijks
denken en handelen zijn Lef, Ruimte en Verantwoording.
De Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort zoekt twee nieuwe leden voor
haar raad van toezicht (per direct en mei 2019).
Wil jij een maatschappelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een moderne onderwijsorganisatie
en indirect aan de ontwikkeling van kinderen, ligt je expertise op het gebied van ICT & financiën óf
onderwijs, en past jou de rol van inspirerende sparring partner, zowel voor collega’s in de raad van toezicht
als voor het college van bestuur? Klik dan door naar de vacaturetekst.
Sinterklaas
De locaties zijn mooi versierd in Sinterklaassfeer. Op de locatie
Waterkers is Pakjesboot 12 aangemeerd in de hal en wordt er met
veel plezier in de Sinterklaashoeken gespeeld. De lootjes in groep
5 t/m 8 zijn getrokken en de spanning is voelbaar in de klassen.
Op 5 december zal de goede Sint een bezoek brengen aan de
Wonderboom met een aankomst voor alle groepen op de
Waterkers. Aansluitend vervolgt het programma voor de kinderen
in de hal en in de eigen klas. De groepen 5-8 pakken surprises uit
en lezen gedichten. Vandaag hebben alle kinderen hun schoen
gezet. We zijn benieuwd of er morgen een cadeautje in zit!

Verslag vanuit de MR
Op 8 november hadden we een bijzonder boeiende avond met een interactieve vergadering, waarin veel in
groepjes is besproken. Er zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Het PCBO Strategisch beleidsplan,
hoe op stichtingsniveau geprobeerd wordt meer inzicht te krijgen over alle scholen, waardoor de contacten
intensiever worden.
We hebben van gedachten gewisseld over de afgelopen studiedag onder leiding van Marco v.d. Zwaard als
teamontwikkelingsbegeleider. Binnenkort gaat hij verder met het houden van interviews in de deelteams.
De bevindingen die hieruit komen, worden meegenomen naar de studiedagen in maart als we aan de slag
gaan met ons schoolplan.
We hebben als MR instemming gegeven op het voorstel om Anja Hoogendijk (IB) als onze nieuwe contact
vertrouwenspersoon aan te stellen.
Boeiend was de informatie uit Arbo quickscan die in het team is afgenomen; We kregen hierbij inzicht in
bijv. hoe de luchtkwaliteit wordt ervaren, de werkdruk, en diverse andere praktische zaken. Ouders en
leerkrachten hebben in kleine groepjes het verslag van de Arbo quickscan bekeken. We zagen veel
positieve punten, maar ook dingen die aangepakt moeten worden. Wat leren we hieruit om aan te pakken
voor het komende schooljaar? De ouders gaven ook aan dat we moeten waken voor de administratieve
werkdruk: neem bijvoorbeeld de prachtige en bijzonder uitvoerige verslagen van de onderbouw. Misschien
kan de verslaglegging beknopter of minder? Ook is besproken in het schooljaar 2019-2020 af te stappen
van de CITO eindtoets naar de AMN eindtoets. Deze toets geeft een breder beeld van de leerling.
Verder puzzelen we als MR hoe we meer zichtbaar kunnen zijn voor alle ouders.
We kijken terug op een leuke, inspirerende en interactieve avond.
Vriendelijke groet,
Janneke van Luijk, leerkracht groep 4B
Schooldammen
Zondag 18 november werd het
Schooldamkampioenschap voor basisscholen gehouden.
Dit werd door het Amersfoorts Dam Genootschap (ADG)
voor de 39e keer georganiseerd. Aan het toernooi namen
27 kinderen deel van 7 scholen, waaronder De
Wonderboom. Liam en Pelle bedankt voor jullie
deelname!
Bericht namens de redactie van Skyhigh tv
Beste ouder,
In een portrettenserie van KRO-NCRV voor NPO3 volgen wij een leerling van de school van uw kind. Om
deze reden staan we binnenkort bij het schoolplein van locatie Bonte Koe om opnames van deze leerling te
maken. De kans bestaat hierbij dat uw kind – van afstand - in beeld komt. Mocht u hier bezwaar tegen
hebben, dan kunt u dit aangeven bij de directie. We hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te
hebben. Voor vragen neem gerust contact op via eline@skyhightv.nl of de directie van de school.
Hartelijke groeten,
Eline Vreugdenhil

Redacteur Skyhigh TV
Melkpad 29 - 1217 KA Hilversum
The Netherlands
T: +31 35 75 08 216
F: +31 35 62 63 010
@: Eline.Vreugdenhil@skyhightv.nl
W: www.skyhightv.nl

Podium gezocht
Ons speellokaal op de locatie Bonte Koe is dit jaar in gebruik als leslokaal omdat we de schoolwoningen
moesten verlaten en nog een lokaal te kort kwamen in onze eigen panden. We missen deze ruimte nu
helaas wel voor onze eindmusical. We zijn op zoek naar een alternatieve plek om onze groep 8 leerlingen te
laten schitteren. Vandaar deze oproep: wie weet een podium o.i.d. waar wij in juli een aantal optredens
kunnen doen? Namens de groepen 8 komt juf Anouk graag in contact: a.bosman@pcboamersfoort.nl
Schoenmaatjes
Bedankt voor de pennen, schriftjes, zeep en alle andere spulletjes
waarmee we maar liefst 100 (!) schoenendozen hebben gevuld.
Er is nog niet genoeg geld binnen om de verzendkosten te
betalen. Mochten jullie hiervoor een bijdrage willen geven dan is
dat heel welkom. We zullen de dozen dan versturen en hier een
kind ver weg blij mee maken.
Data
23 november
27 november
3 december
5 december
20 december
22 dec. t/m 6 jan.
7 januari

Studiedag (alle leerlingen vrij)
Rapport mee
Oudergesprekken op aanvraag / uitnodiging
Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie
Eerste schooldag in 2019

Ingekomen informatie:
Wereldlichtjesdag
Op zondag 9 december is het Wereldlichtjesdag. Dan steken mensen om 19.00 uur wereldwijd kaarsjes aan
en denken aan hun overleden kind(eren). Het is gericht op alle situaties ongeacht de levensfase waarin je
kind is overleden, vanaf miskraam tot het overlijden op volwassen leeftijd. Het maakt niet uit hoe lang het
geleden is. Op deze dag wordt er in de wijk Nieuwland in de Boogkerk een activiteit georganiseerd voor
ouders, broertjes en zusjes van overleden kinderen. Je bent vanaf 18:15 welkom voor een kopje koffie of
thee. Om 18:30 start het programma, tegelijkertijd is er een activiteit voor broertjes en zusjes (4-12jr). We
steken gezamenlijk de kaarsen aan, luisteren naar muziek, een gedicht etc. Natuurlijk mag je ook in de hal
blijven om een kopje koffie te drinken, rustig te zitten of te praten.
Als je een aandeel in het programma wilt hebben, denk hierbij aan namen noemen, gedicht voorlezen of een
lied zingen dan kun je een mail sturen aan info@praktijkdepleisterplaats.nl of info@praktijkrustpunt.nl. Na
afloop is er gelegenheid om wat te drinken en na te praten.

Aandacht 4U2
Sinds 2015 wordt ondersteuning geboden bij de schoolopdrachten van kinderen uit groep 7/8 en
brugklassers. Dit is zo een groot succes dat zich ieder jaar steeds meer kinderen aanmelden.
Per half oktober zijn we voor 3e schooljaar gestart en hebben wederom geweldige stagiaires die in het
kader van hun sociaal maatschappelijke stage de begeleiding verzorgen.
Onze doelgroep zijn kinderen in de groepen 7/8 en brugklassers die wat extra begeleiding nodig hebben.
Voorrang gaat hierbij naar kinderen waarvan de ouders de financiële middelen niet hebben om extra
begeleiding te betalen.
Ons hoofddoel is samen met deze kinderen kijken naar hun schoolopdracht en ze ondersteunen daar waar
het nodig is en daarnaast wordt gekeken naar eventuele aanvullende oefeningen om het kind zo goed
mogelijk te helpen.
Nu we ook de mogelijkheid hebben om een beamer te gebruiken zullen er ook af en toe bijlessen gegeven
worden waar wij wat aandacht zullen besteden aan leerstof waar de meeste kinderen moeite mee hebben.
Dit zal dan hoofdzakelijk een stageopdracht zijn voor de stagiaires. We willen zoveel mogelijk win-win
situaties creëren.
Wanneer:
Tijd:
Waar:

dinsdag en woensdag (m.u.v. de schoolvakanties)
15.30 – 17.00 uur
OBS De Border, Watersteeg 87

Heeft uw kind extra begeleiding nodig bij zijn/haar schoolopdrachten en heeft u niet de financiële
mogelijkheden om extra begeleiding te betalen, meld uw kind dan aan via: guldolap@hotmail.com

Verlies & Rouw bij kinderen en jongeren
Kinderen kunnen door verschillende oorzaken te maken krijgen met verlies. Dit kan verlies zijn door ziekte
en/ of overlijden van iemand die heel belangrijk voor het kind is. Maar ook scheiding of andere plotselinge
veranderingen kunnen enorm gevoel van verlies geven.
Hoe gaan kinderen en jongeren hier mee om, op welke manier rouwen en verwerken kinderen, wat is
helpend en wat juist niet. Wat kunnen we betekenen als ouders en professionals. En wat is het moment
waarop hulp ingeschakeld moet worden.
In deze thema bijeenkomst zullen deze onderwerpen besproken worden en is er voldoende ruimte voor
interactie. Je krijgt praktische toepasbare informatie en handvaten mee om een kind of jongere in een
verliessituatie te begrijpen en bij te kunnen staan.
Wanneer: 24 januari 2019 van 20.00-21.30 of 11 april 20.00-21.30
Kosten: €12,50
Locatie: Veenslagen 41, Vathorst
Inschrijven kan via de mail: info@hifivekindercoaching.nl
Graag hierbij aangeven voor welke datum je interesse hebt.

Thema bijeenkomst 9-jaars-fase
9 JAAR....en ineens lijkt er iets aan de hand met je kind. Vaker verdrietig, kort lontje, niet happy, brutaal…
Gedrag dat je niet herkent van je kind.
Op het plein ervaar je herkenning, maar niemand kan het precies plaatsen..
De 9 jaars ontwikkelingsfase vindt plaats tussen de 9 en 11 jaar. Kinderen maken een enorme sprong in hun
ontwikkeling door die staat voor zelfontplooiing, "ik “ontwikkeling, gevoelsbeleving. Een leeftijd waarin
verschillen zichtbaar worden en emoties alle kanten op kunnen gaan.
Deze thema avond geeft inzicht en handvaten voor ouders en professionals die te maken hebben met
kinderen in deze leeftijd met als doel verbinding, begrip en daarmee een gelukkiger kind.
Wanneer: 19 februari 2019
Tijdstip:20.00-21.30 ( inloop vanaf 19.30)
Kosten: €12,50 ( incl. koffie/ thee, lekkers en hand-out met praktische informatie)
Locatie: Veenslagen 41, Vathorst
Inschrijven kan via de mail: info@hifivekindercoaching.nl
Vriendelijke groet,
Sandra Wijnen
06-28878683
www.hifivekindercoaching.nl

