Info 8 – 10 januari 2020
Wat je aandacht geeft, groeit!
Fijn om alle blije gezichten van kinderen en ouders weer te
mogen zien na de kerstvakantie! Wij wensen jullie allen een mooi
2020 toe.
Voor de vakantie hebben wij met elkaar genoten van een
geweldig kerstfeest rondom de school en de wijkboerderij.
Hartelijk dank voor alle hulp rondom deze dag.
Trefwoord
Het nieuwe thema van Trefwoord is passend bij het nieuwe jaar, namelijk ‘Gelukwensen’. In dit thema
leren de kinderen wat voor hen geluk betekent en dat je kunt leren omgaan met de ervaring dat het ook
tegen kan zitten in het leven. In de bijbel wordt op meerdere manieren over geluk gesproken. Neem
bijvoorbeeld de moeder van Jakobus en Johannes. Zij wil graag dat haar twee zonen de beste plaatsen in
het koninkrijk van God krijgen, maar geluk schuilt volgens Jezus echter niet in macht en aanzien maar in
dienstbaarheid. Geluk is niet iets dat je zomaar ‘maakt’. In een wereld waarin het lijkt alsof mensen het
geluk zelf in handen hebben, is het een inspirerende gedachte dat Jezus zegt: “Je kunt er druk mee bezig
zijn, maar leer van de vogels en de bloemen die gelukkig zijn zonder zich zorgen te maken over wat nog
komen gaat.”
Teamnieuws
We zijn blij om te kunnen vertellen dat Janneke van Luijk, na een hele periode van ziekte, herstel en reintegratie, weer helemaal terug is. Vanaf deze week geeft zij twee dagen per week les aan groep 4a. Fijn
dat deze mijlpaal bereikt is en Janneke met veel plezier haar taken weer kan vervullen.
Minder goed nieuws is er te melden over Karin Drost. Zij is al een aantal weken afwezig en inmiddels is
duidelijk dat zij voorlopig ook nog niet aan het werk zal gaan. Karin is overspannen en heeft nu rust en tijd
nodig om te kunnen herstellen. We wensen haar natuurlijk ook vanaf deze plek een voorspoedig herstel
toe!
De werkzaamheden van Karin in groep 4a worden door Janneke van Luijk overgenomen en Dominique
Ruizendaal vervangt haar de komende weken op de woensdagen in groep 1/2a.
Dominique is namelijk weer terug van haar zwangerschapsverlof en werkt tot de voorjaarsvakantie 2 dagen
per week in verschillende groepen. Na de voorjaarsvakantie zal zij groep 1/2d overnemen van Janneke
Dirksen die dan met pensioen gaat.
Jacqueline Meeuwsen is sinds deze week ook terug van haar zwangerschapsverlof. Zij heeft vorig schooljaar
haar schoolleidersdiploma gehaald en ondersteunt de komende periode bij het leiding geven aan de school
door het overnemen van een aantal directietaken.

Bedankt!
Donderdag 19 december was een dag met een lach en een traan, maar vooral ook met heel veel
dankbaarheid voor alles wat het afscheid nemen zo moeilijk maakt.
In alle groepen mocht ik even op bezoek om te trakteren en wensen in ontvangst te nemen die ik kon
verzamelen in een groot boek. Hartelijk dank voor alle lieve woorden, de kaartjes, cadeautjes en het grote
cadeau namens alle ouders. Onderstaand een afbeelding van het prachtige kunstwerk op duurzaam hout
dat ik van jullie en de school mocht ontvangen. Hierop staat o.a. een de afbeelding van een
amandelbloesem boom en op een tak het meisje ‘Spring in ’t veld’ met een mooie symboliek.
Ik kijk terug op een fijne tijd op De Wonderboom en dat komt mede dankzij jullie fantastische kind(eren) en
de fijne samenwerking met jullie als ouders.
Ik wens jullie en jullie kinderen het allerbeste!
Hartelijke groeten,
Gonda Massier
Ontmoet Spring in ‘t Veld!
Ze is een onstuimig en
zorgeloos meisje,
vastberaden om
spannende avonturen te
beleven. Sluit je aan,
terwijl ze door de
boomtoppen klimt en
haar weg vindt tussen
een doolhof van
kwetsbare takken van
een eeuwenoude boom.
Zeg altijd ja tegen dit
soort avonturen en laat
het kind vanbinnen los.

Staking 30 en 31 januari
Op dit moment inventariseren we onder de teamleden wie er van plan zijn om gehoor te geven aan de
oproep van de twee grote vakbonden om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari te gaan staken. We zullen
komende maandag aan jullie laten weten wat de uitkomst is van deze inventarisatie en welke gevolgen dat
zal hebben.
Instroomkleutergroep
Na de voorjaarsvakantie start er op de locatie Waterkers een instroom kleutergroep met de kinderen die
het komende halfjaar vier worden. Wij zijn blij met onze nieuwe collega Annalies Mollet. Hieronder stelt zij
zich aan u voor:
Mijn naam is Annalies Mollet. Ik woon in Amersfoort en ben moeder
van 3 kinderen. Allemaal jongens. Een pittig gezin, want de middelste
heeft PDD-NOS en de jongste heeft een zeldzaam syndroom, maar
daardoor ook vaak verrassend en nooit saai. Ik heb ruim 10 jaar
geleden de PABO afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik niet alleen
stage gelopen, maar ook een jaar als invaller voor de klas gestaan. In
verband met de geboorte van de eerste twee kinderen, heb ik een jaar
als gastouder gewerkt. Daarna ben ik per toeval de kinderopvang ingerold. Daar heb ik gewerkt als
pedagogisch medewerker, assistent-manager en manager. Omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging,
heb ik 2 jaar geleden de stap terug naar het onderwijs gemaakt. Ik word nu via de Talentenpool van
Transvita met name geplaatst op scholen waar voor langere tijd een invaller nodig is. Zo heb ik de afgelopen
2 jaar als juf op kleutergroepen in Amersfoort, Baarn en Soesterberg gewerkt. Ik geniet echt van het werken
met kleuters. Ik heb kennis mogen maken met verschillende lesmethodes en leerlingvolgsystemen zoals

Onderbouwd, EDI en Bosos. Dat vond ik heel leuk en leerzaam. Ik ben me ook al een tijdje aan het verdiepen
in de Teach like a Champion technieken. Daarom was ik blij verrast te horen dat jullie daar al mee werken.
Naast mijn werk, geef ik als vrijwillige boswachter natuureducatielessen aan schoolklassen in de Kaapse
Bossen, werk als Natuurwijzer op scholen en ben ik begeleider bij Peuters in het Wild (natuuractiviteiten
voor peuters). Ik kijk er naar uit om het komende half jaar op de Wonderboom te komen werken en hoop
binnenkort kennis met jullie te komen maken. Tot dan.
Schooljaar 2020 – 2021
Ondanks dat het nieuwe schooljaar nog ver weg lijkt, zijn de eerste voorbereidingen hiervoor alweer
gestart. Om te kunnen bepalen wat er volgend jaar mogelijk is, is inzicht in de beschikbare financiën een
voorwaarde. De financiële middelen, die het ministerie elke school beschikbaar stelt, zijn in eerste instantie
gebaseerd op het aantal leerlingen dat de school bezoekt. Om de voorbereidingen zo goed mogelijk te
kunnen doen, is het dus voor ons belangrijk om te weten op hoeveel (nieuwe) leerlingen we volgend
schooljaar kunnen rekenen. Daarom een oproep aan de ouders van onze aanstaande leerlingen. Als een
jonger broertje of zusje geboren is in 2016 of 2017 ontvangen we graag de aanmelding. Het
aanmeldformulier is verkrijgbaar op de locatie Waterkers via onze administratief medewerkster, Chantal:
admin.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Verhuizen? Zijn jullie van plan buiten de wijk te verhuizen en om die reden naar een andere school te gaan
dan worden we daar graag van op de hoogte gesteld: dir.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Afname Citotoetsen
In de weken tot de voorjaarsvakantie worden een aantal Citotoetsen afgenomen. Naast de
methodetoetsen, helpen deze toetsen ons het onderwijs nog beter af te kunnen stemmen op de behoeften
van jullie kind. Daarnaast gebruiken we het als evaluatie van ons eigen handelen. De gegevens worden
door de leerkrachten geanalyseerd en tijdens de studiedag van 2 maart gaan wij daar als team mee aan de
slag. Begin februari ontvangen alle kinderen een rapport met daarin de resultaten. U krijgt dan ook weer de
mogelijkheid om in te tekenen voor de ouder-kindgesprekken.
Nationale voorleesdagen
Op woensdag 22 januari starten de nationale voorleesdagen 2020. Een mooi moment om ook thuis weer
eens extra aandacht te besteden aan voorlezen. Wisten jullie dat voorlezen o.a. goed is voor de
taalontwikkeling en woordenschat van de kind(eren)? Het versterkt ook de band tussen ouder en kind, de
fantasie wordt geprikkeld en het zorgt ervoor dat kinderen leren lezen leuk gaan vinden. Dus.. op naar de
bibliotheek om samen in een spannend boek te duiken. Veel plezier!
Data
22 januari
23 januari
7 februari
12 februari

Start nationale voorleesdagen
MR vergadering (19:45 uur locatie Bonte Koe)
Rapport mee & warme truiendag
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
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