Info 10 – 16 januari 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
We zijn 2019 weer met frisse energie begonnen. Fijn om elkaar na de vakantie
weer te ontmoeten en de draad op te pakken. Ook in 2019 geven we met
plezier aandacht aan dat wat goed gaat. Door elk splintertje groei te
waarderen, hebben we samen plezier in leren en ontwikkelen.
We willen op deze plek nog wel even terugblikken op het geweldige kerstfeest
dat we vlak voor de vakantie met elkaar vierden. De kerstcommissie,
activiteitencommissie en de hulpouders hierbij hartelijk bedankt voor de
geweldige organisatie!
Teamnieuws
Juf Minke zou aan het eind van deze maand met zwangerschapsverlof gaan, maar zij is helaas genoodzaakt
eerder te stoppen met werken. Ook vanaf deze plek wensen we jou een fijn verlof toe!
Tijdelijk valt juf Annemiek Walvius op donderdag en vrijdag in. Gelukkig zijn we in de afrondende fase van
de sollicitatieprocedure en kunnen we binnenkort de nieuwe leerkracht van 1/2c aan jullie voorstellen.
Voor de vakantie namen we afscheid van juf Fiep in groep 3a. Juf Alisia Hop en juf Mariët Hessels hebben
vorige week een fijne start gemaakt in deze groep.
Instroomkleutergroep
Na de voorjaarsvakantie start er op de locatie Waterkers een instroom kleutergroep met de kinderen die
het komende halfjaar vier worden. We hebben Annemiek Walvius verwelkomt als nieuwe collega. Zij valt
nu in bij de kleuters en gaat vanaf maart lesgeven aan onze allerjongsten in de instroomgroep.
Schooljaar 2019 – 2020
Het lijkt nog wel erg ver weg, maar de eerste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn al opgestart.
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 2015 of 2016 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

15 maart
In de volgende Wonderboom Info meer informatie over de mogelijke staking in het hele onderwijs op
vrijdag 15 maart. Op dit moment is nog niet bekend wat de stakingsbereidheid van onze collega’s is en wat
het standpunt is van ons bestuur.
Onderwijsinspectie
Deze maand voert de inspectie een gesprek met het bestuur van Pcbo Amersfoort. Vervolgens wordt
bepaald welke scholen onderdeel uit zullen maken van het zogenaamde verificatieonderzoek. Welke
scholen dat zijn, staat weliswaar nog niet vast, maar toch houden we er rekening mee dat De Wonderboom
één van de scholen zou kunnen zijn. Die verwachting is gebaseerd op het feit dat het laatste bezoek aan
onze school al even geleden heeft plaatsgevonden, namelijk in 2013. We kijken ook nu weer met
vertrouwen uit naar een volgend bezoek.
Afstemming onderwijsaanbod
In alle groepen worden naast de toetsen behorend bij de methodes een aantal Citotoetsen afgenomen.
Deze nemen we af om ons onderwijs af te kunnen stemmen op de behoefte van jullie kind. Daarnaast
gebruiken we het als evaluatie van ons eigen handelen. De gegevens worden door de leerkrachten
geanalyseerd. Op de studiedagmiddag van 6 februari en maandag 4 maart gaan we daarmee aan de slag.
Hierop stemmen we vervolgens ons onderwijsaanbod af; soms heeft een leerling of een groep leerlingen
bijvoorbeeld meer begeleiding nodig of juist meer uitdaging. In de periode van nu tot de voorjaarsvakantie
vinden de afnames plaats. In februari ontvangen alle kinderen een rapport met daarin de resultaten.
Ouder-kindgesprekken
Via Parro ontvangen jullie binnenkort de mogelijkheid om in te tekenen voor de ouder-kindgesprekken.
Deze ronde voeren we gesprekken met alle ouders én de kinderen. We vinden het belangrijk om ook mét
het kind in gesprek te zijn en niet alleen over hem/haar te praten.
Alleen bij de allerjongsten vervangt het kennismakingsgesprek of het huisbezoek dit gesprek.
De ouder-kind-gesprekken worden op woensdag 13 februari in de middag – en avond gepland. Daarnaast
zullen de leerkrachten in die week andere tijden beschikbaar stellen.
De 5e ziekte
We hebben meldingen gehad van kinderen die de vijfde ziekte hebben. De vijfde ziekte is een besmettelijke
vlekjesziekte. Mensen krijgen het door een virus en het komt vooral voor bij kinderen. Zij zijn er meestal
niet erg ziek door. Omdat de besmetting al heeft plaatsgevonden voordat iemand klachten krijgt, kunnen
kinderen met die ziekte gewoon naar school als zij zich goed voelen. Thuisblijven helpt niet om te
voorkomen dat anderen ziek worden. We melden het hier zodat jullie op klachten van jullie kind kunnen
letten.
Data
24 januari
6 februari
8 februari
13 februari
15 februari
25 februari
4 maart

MR vergadering (19:30 uur locatie Bonte Koe)
AC vergadering (20:00 uur locatie: Bartho)
Studiemiddag team (alle leerlingen vrij vanaf 11:30 uur)
Rapport mee
Ouder-kind-gesprekken
Warme truiendag
Voorjaarsvakantie
Teamstudiedag (alle leerlingen vrij)

Met vriendelijke groeten,
Gonda Massier & Harmen Wimmenhove
Directieteam De Wonderboom

Ingekomen informatie:
Wil je meer weten over het christelijk geloof? Volg de Alpha cursus!

Kijk voor meer informatie op alpha-cursus.nl

