Info 10 – 21 februari 2020
Wat je aandacht geeft, groeit!
Wat je aandacht geeft groeit!
De afgelopen twee dagen hebben in het teken gestaan van het afscheid van juf Janneke Dirksen, juf Addy
en mijzelf. WE hebben alle drie op onze eigen manier een bijdrage mogen leveren aan het onderwijs op de
Wonderboom. Janneke en Addy voor de jongste kinderen en ik als directeur van onze mooie school.
Want een mooie en fijne school is het zeker. En dat heeft natuurlijk alles met jullie kinderen te maken. Zij
maken het elke dag weer de moeite meer dan waard om aan het werk te gaan. Dat mocht ik deze dagen
extra merken tijdens mijn rondje langs de groepen.
Van veel kinderen kreeg ik de vraag waarom ik wegga als ik het nog steeds zo’n leuke school vind. Een
goede en begrijpelijke vraag. Ik heb ze proberen uit te leggen dat nieuwe dingen leren en ontdekken ook
nog steeds leuk is als je volwassen bent en dat ik daarom kies voor een nieuwe baan. Daarnaast moet je
vooral niet pas van werkplek veranderen als je iets niet meer leuk vindt.
Nog een laatste keer mocht ik samen met jullie kinderen plezier maken en met ze in gesprek gaan, ik heb er
van genoten. Bedankt voor de samenwerking met jullie de afgelopen jaren. Ik ben me er altijd van bewust
dat je als ouder het meest dierbare wat je hebt, namelijk je kind, aan onze zorg toevertrouwd. Bedankt
voor dat vertrouwen en ik wens jullie en jullie kinderen alle goeds toe!
Teamnieuws
Na de voorjaarsvakantie start juf Dominique in groep 1/2d. Fijn dat zij na haar verlof weer rustig kon
beginnen en nu staat te popelen om met die leuke kleuters aan de slag te gaan!
Marleen zal na de vakantie nog geen lesgevende taken oppakken in groep 1/2c. Ze zal binnenkort een
voorzichtige start maken met haar re-integratie.
Gelukkig is juf Eefke er na de vakantie om in te vallen in deze groep. Zij heeft de afgelopen week ook
regelmatig voor de groep gestaan. Wel is het nog steeds zoeken naar structurele vervanging voor deze
groep en nog een paar kleine vacatures in de andere onderbouwgroepen. We hopen dat jullie mogelijke
kandidaten blijven attenderen op deze vacatures.
Op de bovenbouwlocatie ontstaat vanaf 1 april ook een vacature. Juf Eveline van de Veen heeft een baan in
haar woonplaats geaccepteerd. Zij gaat werken op de PWA in Nijkerk. Na 12 jaar Wonderboom gunnen we
haar deze stap van harte. Eveline heeft dit schooljaar geen ‘eigen’ groep. Ze geeft les in verschillende
groepen in het kader van werkdrukverlichting voor de overige collega’s en geeft op andere momenten
ondersteuning aan groepjes leerlingen. We hebben goede hoop dat we deze vacature snel ingevuld
hebben. De gesprekken hiervoor lopen inmiddels al.
Aanwezigheid directie
Wellicht zullen jullie gemerkt hebben of gaan merken, dat met het vertrek van (Gonda en) Harmen er niet
meer altijd iemand van de directie aanwezig is op beide locaties. Wij doen, samen met de intern
begeleiders, ons uiterste best om onze aanwezigheid zo goed mogelijk te verdelen over de week. Voor jullie

zal de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt zijn, maar mochten er andere vragen zijn dan vragen wij
jullie te mailen naar dir.wonderboom@pcboamersfoort.nl. Het zou voor kunnen komen dat je wellicht ook
wat langer dan gebruikelijk moet wachten op een antwoord. Wij vragen hiervoor jullie begrip.
Wij hopen jullie in de volgende nieuwsbrief een update te geven over het lopende wervingstraject voor de
nieuwe directeur.
Ontdekkend en onderzoekend leren
Deze periode zijn we in alle groepen bezig om het werken met IPC te ontdekken. Deze methode voor
thematisch leren richt zich naast kennis over bijvoorbeeld ‘Chocolade’ of ‘Nederland Waterland’ ook op het
ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, onderzoeken en creatieve verwerking.
Gisteren kwam ik in groep 7 prachtige maquettes tegen van rivieren met uiterwaarden en zomer- en
winterdijken. De kinderen waren al erg trots op hun ‘leerresultaten’ en enthousiast over de manier waarop
dit tot stand is gekomen. Binnenkort wordt er een definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe methode.
We houden jullie natuurlijk op de hoogte en zijn benieuwd met welke verhalen jullie kinderen thuiskomen.
Laat dat gerust weten aan de betreffende leerkracht.
Inloopmomenten
Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie worden er in alle groepen een aantal momenten geprikt
waarop jullie als ouders kunnen ‘inlopen’ in de groep van jullie kind(eren). Via de verhalen van de kinderen
en de berichten in Parro krijgen jullie natuurlijk al het een en ander mee, maar we betrekken jullie ook
graag rechtstreeks bij de dagelijkse praktijk. Alle ouders mogen zich op één moment inschrijven om
daarmee te zorgen voor een gelijkmatige verdeling. Inschrijving zal plaatsvinden via de Parro-app. Het blijkt
in de praktijk niet handig om jonge broertjes of zusjes mee te nemen tijdens deze momenten. Willen jullie
daar vooraf alvast rekening mee houden?
Landelijke Luizendag Woensdag 4 maart
De Wonderboom doet weer mee aan Landelijke Luizendag. Het doel van de Landelijke Luizendag is om
Nederland in één keer luisvrij te krijgen. Als iedereen op één dag tegelijk kamt en indien nodig behandelt, is
het probleem opgelost. Het is de bedoeling dat jullie als ouders de dag voor de Luizendag jullie hele gezin
controleren op hoofdluis volgens onderstaande instructie. Als vervolgens de luizencontrole wordt
uitgevoerd op school, op 4 maart, is er geen luis te vinden. Helpen jullie mee?
Stap 1 Haren voorover boven wit papier. Houd het hoofd ligt gebogen en breng alle haren naar voren. Leg
een vel wit papier op de tafel voor je, zodat eventuele luizen en neten op het papier zullen vallen en zo
goed zichtbaar zijn.
Stap 2 Kam het haar van achter naar voren. Kam de haren streng voor streng en begin met kammen dichtbij
de hoofdhuid.
Stap 3 Luizen of neten gevonden? Als je een luis of neet hebt gevonden is het tijd voor actie volgens de
kammethode (14 dagen kammen met een fijntandige stalen netenkam). Breng de leerkracht op de hoogte
van de besmetting.
Stap 4 Maak de kam na gebruik weer goed schoon. Meer informatie is te vinden op
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl Alvast bedankt!
Herhaling: Open ochtend vrijdag 6 maart
De open ochtend op vrijdag 6 maart is speciaal bedoeld voor nieuwe ouders die op zoek zijn naar een
school. Lijkt het je leuk om (een deel van) die ochtend te helpen als gastheer/gastvrouw dan kun je je nog
opgeven via de hulpvraag in Parro of via j.meeuwsen@pcboamersfoort.

Data
24 t/m 28 februari
2 maart
6 maart
11 maart
13 maart

Voorjaarsvakantie
Studiedag: alle kinderen vrij
Open ochtend
MR vergadering: 19.45 uu
Sluitingsdatum aanmelding V.O.

Ingekomen informatie:
VIER JE VOORJAARSVAKANTIE BIJ KUNSTBROUWERIJ!
Tijdens deze voorjaarsvakantie is er voor kinderen weer van alles te doen bij Kunstbrouwerij in het
Eemhuis en (voor het eerst!) in ICOON in Vathorst. Van Minecraft tot TikTok, van Kinderen voor Kinderen
tot pannenkoeken printen. Er is veel keus. Wil je verzekerd zijn van een plekje voor je kind? Wees er snel
bij en koop je kaartje! Zo komt je kind de voorjaarsvakantie wel door!
Eemhuis, dinsdag 25 februari
- Falcon, Fotostrips & Fris (9+) - Maak je eigen Marvel fotostrip
- Titok, Trick & Tony (10+) - Leer de gaafste TIKTOK dans-choreo's
- Kinderen voor Kinderen & Kersen (6+) - Zing en dans Kinderen voor Kinderen-hits
- Onbeperkt Plezier (4-16 jaar) - Sportieve en creatieve workshops voor kinderen met een beperking
- Scrunchies, Stof & Skittels (8+) - Ontwerp en maak je eigen unieke scrunchies
ICOON, woensdag 26 februari
- Foodscape, Foto's & Fruit (10+) - Een landschap maken van groente en snoep.
- Peuters, Pret & Perziken (2+) - Stempelen met groente & fruit
- Kleuren, kliederen & Kiwi's (4+) - Stempelen met groente & fruit
- Levende Letters & Lekkers (9+) - Een dag vol met dichten & schrijven, bakken & koken
- Bedriegertjes, Belazeren & Baksels (7+) - Maak van een cupcake geen cupcake?!
- Voedsel, Verf & Vlaflip (8+) - Zelf verf maken
ICOON, donderdag 27 februari
Minecraft Bouwwedstrijd (8-14)
Meer informatie & kaartverkoop: www.kunstbrouwerij.nl
Bekijk hier de promo >

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek Timocco training
Officiële titel: Power Move: een gerandomiseerde en gecontroleerde pilot studie naar de effectiviteit
van een computergestuurde training om het motorisch functioneren van zeer prematuur geboren
kinderen op 5 jaar te verbeteren.
Inleiding
Geachte heer/mevrouw,
Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om
mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit
onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de
onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze
brief genoemd wordt, om aanvullende informatie vragen. U kunt er ook over praten met uw partner,
vrienden of familie. Verdere informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de bijgevoegde
brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.
1. Algemene informatie
Dit onderzoek is opgezet door Amsterdam UMC, locatie AMC, en wordt gedaan door onderzoekers in
verschillende ziekenhuizen. De medisch-ethische toetsingscommissie van Amsterdam UMC, locatie AMC,
heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de
brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.
2. Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is kijken of een nieuw ontwikkelde, thuis toepasbare computertraining helpt bij
het verbeteren van motorische vaardigheden bij prematuur geboren kinderen van vijf jaar. Om te kijken of
kinderen die te vroeggeboren zijn een aantal testjes anders maken dan leeftijdsgenoten, zijn we op zoek
naar leeftijdsgenoten die op tijd geboren zijn om mee te vergelijken.
3. Achtergrond van het onderzoek
In het Amsterdam UMC, locatie AMC, in Amsterdam doen wij veel onderzoek naar wat het voor gevolgen
heeft als je te vroeggeboren wordt. Ook willen we graag weten hoe kinderen die te vroeggeboren worden
zich ontwikkelen in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes die op tijd geboren zijn.
Meer informatie vindt u in deze link.

