Info 8 – 5 december 2018
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Sinterklaas
Het was even spannend of de Sint vandaag wel naar de
Wonderboom kon komen want hij had vervoersproblemen.
Gelukkig bracht hij toch een bezoek aan onze school en dit keer
wel met een bijzonder mooi vervoersmiddel.
Voor het eerst sinds jaren werden Sint en zijn Pieten opgewacht
door alle leerlingen van De Wonderboom. Ook de
bovenbouwleerlingen genoten van het samen vieren met de
kinderen uit de onderbouw. Samen vieren is dubbel zo leuk!
In groep 5 t/m 8 zijn vanmorgen surprises uitgepakt en gedichten voorgelezen.
Supertof om te zien en horen hoeveel werk er zit in deze kunstwerken en er
aandacht is besteed aan treffende gedichten.
Vanmiddag is Piet nog op verrassingsbezoek gegaan bij de kinderen die
vandaag ziek waren. Wat een pech om op een dag als vandaag niet naar school
te kunnen gaan! Een beetje Sintplezier helpt vast om je weer een beetje beter
te voelen.
Ontzettend bedankt Sint en Pieten voor de gezellige dag!
Ook de ouders van de Activiteitencommissie en de collega’s van de
Sintcommissie bedankt voor de geweldige organisatie!
Als jullie nog pakjesavond gaan vieren: heel veel plezier gewenst!
Teamnieuws
Juf Dominique is afgelopen week weer gestart met lesgeven. Ze werkt nu op de locatie Bonte Koe waar ze
lesgeeft aan groep 5b. Fijn dat zij haar talent weer kan inzetten op onze school.
Juf Janneke van Luijk (groep 4b) was afgelopen maandag voorlopig voor het laatst op school. Binnenkort
ondergaat zij een operatie voor borstkanker. Dat is een bericht wat voor veel mensen dichtbij komt. In de
groep heeft ze verteld dat ze wegens ziekte geopereerd moet worden. Het woord ‘kanker’ is naar de
kinderen niet genoemd; het is voor een aantal kinderen een beladen woord. Ondanks alles zijn de
verwachtingen hoopvol. We wensen Janneke ook vanaf deze plek veel sterkte en een voorspoedig verloop
van de behandeling. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Willen jullie Janneke laten
weten dat jullie met haar meeleven, dan kan dat natuurlijk. Een blijk van medeleven kan op school worden
afgegeven. Wij zullen zorgen dat alles bij Janneke terecht komt.

Juf Fiep neemt voor de kerstvakantie afscheid als leerkracht van De Wonderboom. Ze heeft besloten om in
Raalte te gaan wonen en dat betekent ook dat ze in die omgeving gaat werken. Voor de kinderen van groep
3a is het natuurlijk erg jammer dat ze afscheid van hun lieve juf moeten nemen. Ook wij gaan Fiep als
betrokken en enthousiaste collega erg missen. In de afgelopen periode heeft Fiep zowel op locatie Bonte
Koe als op de Waterkers gewerkt en daardoor snel haar plek in ons team gevonden.
Gelukkig hebben we inmiddels de vervanging al rond. Juf Mariët komt terug van haar bevallings- en
ouderschapsverlof en zal samen met juf Alisia na de kerstvakantie lesgeven aan groep 3a. Alisia werkt nu in
Leusden en wil graag de overstap naar De Wonderboom maken.
Kerstviering
Op donderdag 20 december vieren we samen het Kerstfeest. We vieren dat lang geleden Jezus werd
geboren om het Licht voor de wereld te zijn. De hoopvolle kerstboodschap is nog steeds van grote waarde
in onze samenleving. In de ochtend zijn er twee kerstvieringen in de Boogkerk. De kinderen oefenen de
komende weken liedjes en een groep bovenbouw leerlingen is een toneelstuk aan het instuderen.
De afgelopen jaren hebben we de kerstviering in de Boogkerk via een livestream uitgezonden. Op deze
manier kunnen jullie als ouders de viering meebeleven omdat de capaciteit van het gebouw niet voldoende
is om ook alle ouders uit te nodigen. De reacties op de livestream waren heel positief en ook dit jaar willen
we daarom deze manier van betrokkenheid mogelijk maken. Dat betekent dat de kinderen die een bijdrage
leveren aan de viering (zoals een voordracht/toneelstuk) in beeld komen en de kinderen in de zaal alleen
van achteren zichtbaar zijn. Mochten jullie daar bezwaar tegen hebben, willen jullie dat dan laten weten?
Er zijn wel wat plaatsen in de kerk beschikbaar voor ouders. We geven daarvoor kaartjes uit die verkrijgbaar
zijn bij onze administratie.
Aan het begin van de avond staat het ontmoeten van elkaar centraal. De kinderen komen dan in het donker
op school voor een feestelijk kerstdiner. Voor jullie als ouders is er gelegenheid om elkaar op het plein van
de Waterkers te ontmoeten onder het genot van een warm drankje. Tegen een kleine vergoeding is er ook
iets te eten te koop. Wij hopen jullie daar te zien!

Terugblik studiedag PCBO Amersfoort
Vrijdag 23 november kwamen alle personeelsleden van PCBO Amersfoort bij elkaar in het ‘Hart van
Vathorst’. De dag stond in het teken van werkgeluk. De afgelopen maanden heeft het thema werkdruk een
behoorlijk stempel gedrukt op het onderwijs en het was erg gaaf om te merken hoeveel energie er vrijkomt
als we in gesprek gaan over geluk in ons werk.
De dag werd begeleid door mensen van De Gelukskoffer. Zij zijn een hele tijd geleden in samenwerking met
De Wonderboom met hun onderneming gestart. Dat maakte het voor een aantal collega’s extra bijzonder.
Na de keynote speech over werkgeluk hebben we met collega’s van andere scholen in kleine groepen het
gesprek gevoerd over onderwijskwaliteit. Binnen PCBO Amersfoort zijn een aantal thema’s die de komende
jaren extra aandacht krijgen. Het gaat dan over het onderwijsaanbod aan kleuters, rekenen, begrijpend
lezen en de eindopbrengsten. Door over de inhoud van ons werk met elkaar in gesprek te zijn onstond er
een lerend netwerk van professionals. Leren van en met elkaar zodat we niet overal zelf het wiel aan het
uitvinden zijn. De opbrengst wordt meegenomen in het strategisch beleidsplan 2019-2023
Tijdens de middag waren we juist weer als eigen team bij elkaar om in gesprek te gaan over de kwaliteit van
ons team en ons eigen werkgeluk. Samen hebben we actiepunten geformuleerd om ons werkgeluk in
teamverband te vergroten. We kijken terug op een hele waardevolle studiedag. Wat je aandacht geeft,
groeit!

Beeldverslag van de studiedag
Herhaalde oproep: vacature Raad van Toezicht
De Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort zoekt twee nieuwe leden voor
haar raad van toezicht (per direct en mei 2019). De reactietermijn voor deze vacature is verlengd tot 7
december. Interesse? Lees dan de volledige vacaturetekst.
Reminder - Bericht namens de redactie van Skyhigh tv
Op 19 december worden er bij het schoolplein van locatie Bonte Koe opnames gemaakt van een leerling
door Skyhigh TV. De kans bestaat hierbij dat uw kind – van afstand - in beeld komt. Mochten jullie hier
bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven.
Data
20 december
22 dec. t/m 6 jan.
7 januari

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.

