Info 9 – 19 december 2018
‘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 voor het diner en de ontmoeting op de Waterkers zoveel mogelijk lopend naar
school te komen. Parkeren jullie fietsen niet bij Waterkers maar aan de overkant bij de sporthal of de
Boogkerk? De ruimte rondom het plein van de Waterkers is namelijk ingericht als ontmoetingsplek. Terwijl
jullie kinderen genieten van een diner in de klas, kunnen ouders en wij elkaar ontmoeten onder het genot
van een hapje, drankje en (live)muziek. Voor de hapjes en drankjes vragen wij een vergoeding, het is alleen
mogelijk om contant te betalen.
Wat: Ontmoeting ouders
Waar: plein locatie Waterkers
Tijd: 16:30 – 18:15 uur
Teamnieuws
Fijn om te merken dat er wordt meegeleefd met Janneke van Luijk. Zij heeft gisteren een operatie
ondergaan. We hopen samen met Janneke op een voorspoedig herstel in de komende periode.
Goede doelenactie
In het voorjaar hebben we een hulpproject gedaan om een kind in Burkina Faso naar school te laten gaan
via Stichting ASAP. Het is leuk om jullie te laten weten dat het erg goed met haar gaat! Ze gaat graag naar
school en is alle kinderen, hun ouders en leerkrachten van De Wonderboom zeer dankbaar voor al hun
‘heitjes voor karweitjes’ en hun enorme inzet! De kinderen hebben in de klas een kort filmpje gezien waarin
Mamouna de kinderen zelf bedankt.
Hulp gevraagd bij inruimen klaslokalen
In de kerstvakantie worden de vloeren van 4 lokalen op locatie Bonte Koe vervangen. Samen met de
kinderen ruimen we komende vrijdag de lokalen leeg en zetten we het meubilair in de hal. We zijn op zoek
naar hulp om de lokalen op vrijdag 4 januari weer in te ruimen. Van 9:30 tot 11:00 hebben we een aantal
extra handen nodig (vaders, moeders of oudere broers/zussen) om de tafels en stoelen weer terug te
zetten zodat de kinderen maandag weer in een ingericht lokaal kunnen starten. Je kunt je opgeven door je
in Parro aan te melden.

Schoolontwikkeling
Dit schooljaar oriënteren we ons als team op een nieuwe methode voor
wereldoriëntatie. Na de zomer willen we starten met een meer thematische manier
van werken waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek met
elkaar samenhangen en kinderen op verschillende manieren betrokken worden bij de
inhoud van de lessen. Passend bij onze visie op leren willen we dat kinderen ook
kunnen leren door ervaren, ontdekken en onderzoeken. De methodes die we nu nog hebben zijn verouderd
en komen vooral neer op lezen en vragen maken. In de praktijk worden deze lessen al regelmatig aangepast
door de leerkrachten. Vanaf januari starten de bovenbouwgroepen met proeflessen uit diverse methodes.
De werkgroep wereldoriëntatie begeleidt het team tijdens de beeldvormings-, oordeel- en besluitfase.
Ambulance
We hopen natuurlijk niet dat er voorbijkomende ouders geschrokken zijn, maar vanmorgen mochten de
kinderen van groep 3b een kijkje nemen in een echte ambulance. Dat is natuurlijk een hele leuke en
leerzame belevenis. Tof dat er ouders zijn die op deze manier iets over hun beroep vertellen en laten zien.
Vandalisme aan ons schoolgebouw
Tijdens de Kerstvakantie is ons schoolgebouw een risicoplek voor vandalisme. Wonen jullie in de directe
omgeving van onze panden, willen jullie dan een extra oogje in het zeil houden? Constateren jullie iets
verdachts of vernielingen? Graag melden bij de politie:
Dader in de buurt?
Bel 112
Ken je de dader?
Bel 0900 – 8844 of anoniem 0800 – 7000
Melden van vernieling?
Bel Meldpunt Woonomgeving via 14033 of
via www.amersfoort.nl/meldpunt
Inzameling glazen potten
Voor het verlichten van ons plein morgenavond gebruiken we ook glazen potten met lichtjes. Deze worden
vrijdag opgehaald door de Stichting New & United die de potten weer gebruikt voor de lichtjestocht die zij
vrijdagavond organiseren in Nieuwland. Hebben jullie thuis nog lege potten, willen jullie deze dan morgen
meegeven?
Data
20 december
22 dec. t/m 6 jan.
4 januari
7 januari

Kerstviering
Kerstvakantie
Inrichten lokalen locatie Bonte Koe 9:30 – 11:00 uur
Eerste schooldag in 2019

Tot slot wensen we jullie namens het hele team
van de Wonderboom
hele fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling!
Met vriendelijke groeten,
Gonda Massier & Harmen Wimmenhove
Directieteam De Wonderboom

Ingekomen informatie:

Kies je Sport Amersfoort
Team Kies je sport heeft samen met Amersfoortse sportverenigingen en
sportaanbieders een leuk aanbod van kennismakingstrainingen
samengesteld voor kinderen van de basisscholen, zonder dat je direct lid
hoeven worden van de vereniging. Op die manier maak je niet alleen
kennis met de sport, maar ook met de vereniging. Bevalt het je goed, dán
kun je natuurlijk lid worden.
Meer informatie en inschrijven kan via:
https://www.schoolsportamersfoort.nl/kiesjesport

Schoolzaalvoetbal
De Wonderboom doet deze vakantie met verschillende teams mee met het zaalschoolvoetbaltoernooi. De
inschrijving is inmiddels gesloten. Wie het leuk vind om aan te moedigen, is van harte welkom op 27 en 28
december in sporthal De Amerena.

