Info 11 – 18 maart 2020
Wat je aandacht geeft, groeit!
In de afgelopen weken heeft groep 7a gewerkt aan een techniekproject om mee te doen aan een wedstrijd,
welke is uitgeschreven door een verzekeringsmaatschappij. Alle leerlingen hebben actief meegedacht aan
een manier om de wedstrijd te kunnen winnen. O.a. door samen te werken, thuis proefjes te doen,
ontdekkend te leren en van elkaars talent gebruik te maken hebben zij met heel veel enthousiasme een vlog
ingestuurd. En ze hebben…. GEWONNEN! Juf Ine, één van de leerkrachten van groep 7a, is met name trots
op het feit dat álle kinderen aan deze vlog hebben meegewerkt. Zij mogen gaan genieten van een geheel
verzorgd schoolreisje naar NEMO. De datum wordt nader bepaald.
Goed gedaan, groep 7a, en alvast heel veel plezier in Nemo!
Trefwoord
De komende weken staat het thema ‘verbinden’ centraal. Een mooi thema waar wij als school ook veel
waarde aan hechten. Door bijvoorbeeld samen te delen, samen plezier te maken en samen te leren,
ontdekken de kinderen waarom verbondenheid zo waardevol is en wat dit voor hen betekent. Ook buiten
de school, in de familie of zelfs in het land komt verbondenheid terug.
Zacheüs heeft ook ervaren dat het belangrijk is om erbij te horen. Vanaf de dag dat Jezus tegen hem zei dat
hij er ook bij hoort, werd alles anders voor hem. Eindelijk werd hij écht gezien! Dit is ook wat wij iedere dag
opnieuw weer belangrijk vinden in het contact met kinderen, collega’s en ouders.
Bovenstaand stukje schreven wij een week geleden, zo zie je maar wat er in een week tijd kan veranderen...
Nu zijn wij met jullie en de kinderen verbonden door middel van afstandsonderwijs.
Corona
Inmiddels is het afstandsonderwijs van start gegaan. Gisteren (of voor sommigen vandaag) werd het
thuiswerk opgehaald. Door een goede voorbereiding van het team verliep dit proces super. Door
verschillende uitgiftepunten konden we adviezen van de RIVM hier goed in meenemen. Het was fijn om de
kinderen en sommige ouders even kort te kunnen zien en/of te spreken. Voorlopig gebeurt dit alleen nog
digitaal. Dit is wennen voor iedereen. De leerkrachten ontwikkelen nieuwe vaardigheden maar zijn ook nog
zoekende in wat werkt nu het beste. Dit gaan we na een aantal dagen ook evalueren en bijstellen waar
nodig. Van jullie als ouders worden ook ineens andere taken en verantwoordelijkheden verwacht en dat is
wellicht even schakelen. We kunnen ons voorstellen dat, zeker met een groot gezin, dit een enorme
uitdaging is. Structuur helpt en een stukje ontspanning ook...jullie hoeven echt geen volleerde leerkrachten
te zijn of te worden. Gelukkig zijn de leerkrachten dagelijks per mail bereikbaar zodat er vragen gesteld
kunnen worden.
Voor zover bij ons bekend zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld, alhoewel we ons ook realiseren
dat niet iedereen getest wordt. Mocht er wel iets bekend zijn zullen we dat zeker melden omdat een aantal
kinderen nog gebruik maakt van de opvang op school. Een aantal leerkrachten is wel ziek, van verkouden
tot grieperig, gelukkig hebben we dan juist de mogelijkheid om digitaal onderwijs te blijven geven.

Aanstelling nieuwe directeur
We zijn blij te kunnen vertellen dat er een nieuwe directeur gevonden is voor De Wonderboom. In de
andere bijlage vinden jullie een brief hierover van onze bestuurder, Erik van Lingen.
Teamnieuws
• Juf Janneke van Luijk werkt al 25 jaar in het onderwijs. Met een mooie bos bloemen is zij in het
zonnetje gezet!
• Achter de schermen is er een aantal sollicitatiegesprekken gevoerd voor de invulling in de
kleutergroepen en als vervanging van Eveline van der Veen (ondersteuning en groep 7c). Veelal
hebben nieuwe collega’s te maken met een opzegtermijn, waardoor er ook voor de komende
periode een oplossing gezocht moet worden. Saskia Kok, volgt haar LIO in groep 5b en zit dus in het
laatste jaar van de PABO, staat op woensdag voor groep 1/2a. Daarnaast hebben wij via PIO, het
systeem voor de vervangingen, de afgelopen weken een aantal vaste invallers kunnen regelen voor
groep 1/2c. Ook heeft juf Annalies aangegeven tijdelijk fulltime te kunnen werken in de
instroomgroep. Fijn dat wij op zowel onze collega’s, studenten en invallers kunnen rekenen!
Uiteraard gaat dit pas van start als de leerlingen weer op school zijn.
• Léonie Hendriks is een nieuwe collega die we hebben kunnen aannemen, haar school kon soepel
omgaan met het opzegtermijn. Zij zal zodra de leerlingen er weer zijn op maandag, dinsdag en
donderdag lesgeven aan groep 1/2c. Voor die groep zijn we nog op zoek naar een oplossing op de
woensdagen. Op vrijdag blijft Eveline Mooij lesgeven aan deze groep. Eefke heeft langdurig
ingevallen in deze groep, zij zal zorgen voor een goede overdracht naar Léonie. Léonie zal zich in
een later stadium natuurlijk aan jullie voorstellen.
• Een aantal zieke leerkrachten is aan het re-integreren, echter in dit proces is dat lastig vorm te
geven. Zowel Marleen, Karin D. als Gerda zijn hun werkzaamheden aan het opbouwen. Fijn dat dat
weer kan.
• Een leuk nieuwtje van juf Annemiek Prinsen; eind september verwachten zij hun tweede kindje.

Vacature oudergeleding MR
De medezeggenschapsraad van De Wonderboom heeft een vacature voor de oudergeleding.
Dit keer zoeken wij een algemeen lid. Op de website kun je informatie vinden over de rol van de MR op de
Wonderboom. Iedere ouder/verzorger van een leerling op Wonderboom kan zich kandidaat stellen voor de
oudergeleding van de MR.
Heb je interesse om de MR te komen versterken, dan nodigen wij je van harte uit om een mailtje te sturen
naar mr.wonderboom@pcboamersfoort.nl. Zou je daarin een verhaaltje over jezelf willen schrijven en je
motivatie om de MR te willen versterken. Heb je nog vragen over deze vacature of wil je eerst eens een
vergadering bijwonen, neem dan contact op met een van de MR leden of stuur een mailtje naar de MR.
Met vriendelijke groet,

Karim, Petra, Pieter en Marjolein
Oudergeleding MR Wonderboom
Schoolactiviteiten
De afgelopen hebben er allerlei leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden buiten school. Er zijn o.a.
groepen naar een voorstelling in het ICOON-theater geweest of naar Museum Flehite. Wij zijn ons ervan
bewust dat wij hier regelmatig hulp van jullie als ouders voor vragen en zijn blij wanneer de activiteiten
daardoor wel door kunnen gaan. Wij proberen in afstemming met verschillende instanties zoveel mogelijk
rekening te houden met de jaarplanning, maar zijn hierbij ook afhankelijk van hen. Wij willen jullie daarom
nogmaals bedanken voor jullie betrokkenheid!
Geslaagde open ochtend
Wij hebben veel nieuwe ouders en kinderen mogen ontvangen tijdens de open ochtend. Door verschillende
collega’s en een ouder werden zij door de school rondgeleid. Een aantal leerlingen uit groep 8b was in de
hal aanwezig om ouders meer te vertellen en te laten zien over Snappet. Een geslaagde ochtend!
Schoolplein Waterkers
Na een nieuw speeltoestel in januari zijn er in de voorjaarsvakantie ook nieuwe boomstammen geplaatst,
als een soort ‘zitkuil’ voor de kinderen. Met deze laatste aanpassingen is het schoolplein weer ingericht om
de komende jaren te kunnen genieten van veel speelplezier!
Activiteiten
Van onderstaande activiteiten is op dit moment nog niet duidelijk of deze doorgaan en in welke vorm.
• Paasviering
• Sportdag

Data
8 april
9 april
10 t/m 13 april

Paasviering
Studiedag: alle kinderen vrij
Paasweekend
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