Info 12 – 15 februari 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Artikel 1
Een fundamenteel recht waar wij ook als school inhoud en vorm aan geven, staat beschreven in de
Nederlandse grondwet Artikel 1:
“ALLEN DIE ZICH IN NEDERLAND BEVINDEN, WORDEN IN GELIJKE GEVALLEN GELIJK BEHANDELD.
DISCRIMINATIE WEGENS GODSDIENST, LEVENSOVERTUIGING, POLITIEKE GEZINDHEID, RAS, GESLACHT OF
OP WELKE GROND DAN OOK IS NIET TOEGESTAAN.”
Groep 7 en 8 heeft maandag les gehad over (cyber)pesten van gastdocenten van de
Stichting Art. 1 MN. Dat is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en
discriminatiezaken. In de les zijn vragen behandeld zoals: Wat is het verschil tussen
pesten en plagen? Wat zijn de verschillen tussen ‘gewoon’ pesten en cyberpesten?
Wat zijn de oorzaken en effecten van (cyber)pestgedrag? Hoe bescherm je jezelf? Hoe
gedraag je je online? Wat doe je als je gepest wordt of als een vriend gepest wordt?
Er ontstonden waardevolle gesprekken in de groepen.
Teamnieuws
Juf Janneke van Luijk was onlangs op school. Het herstel na haar operatie verloopt voorspoedig en ook de
verdere behandeling verloopt volgens plan. Er is nog een hele weg te gaan maar Janneke is positief
gestemd en van plan om in maart tijdens één van de studiedagen bij ons aan te sluiten.
Instroomgroep
In de hal van de Waterkers is deze week een start gemaakt met de inrichting van de instroomgroep. Vanaf
5 maart start juf Annemiek Walvius daar groep 1i (instroom) met 8 kinderen die net of bijna 4 jaar zijn. We
heten hen ook hierbij alvast van harte welkom!
Omdat we alle ruimtes in gebruik hebben, is er dus een tijdelijk lokaal ingericht in de hal. Nieuwsgierig
geworden? Neem gerust een kijkje achter de schermen .
Gevraagd
Voor de instroomgroep zijn we op zoek naar goed bruikbaar speelgoed voor in de “huishoek”, zoals:
pannetjes, poppen, kookgerei, speelgoed groente/fruit, etc. Willen jullie kijken of jullie hier nog spullen
voor hebben? Het mag afgegeven worden in de teamkamer of bij juf Annemiek Walvius.
Ouder-kind-gesprekken
Deze week zijn er weer ouder-kind gesprekken. We vinden het van belang en waardevol om halverwege
het schooljaar alle ouders en kinderen te spreken om de voortgang van het leren en ontwikkelen te
bespreken en de wederzijdse verwachtingen voor de komende periode af te stemmen. Op De
Wonderboom staat het begrip eigenaarschap centraal. Kinderen die actief betrokken worden bij hun eigen
ontwikkeling voelen zich serieus genomen en zijn steeds meer in staat om ook zelf te sturen in het
leerproces. Wat doe ik graag? Wat kan ik al goed? Wat wil ik nog verbeteren? Wat je aandacht geeft,
groeit!

Onderwijsinspectie
Zoals we eerder in de Info meldden vindt er op de Wonderboom een thema-onderzoek plaats vanuit de
onderwijsinspectie. We zijn geselecteerd voor een onderzoek op verzuim, verlof, etc.
Komende week bezoeken twee inspecteurs onze school en zullen zij zich verdiepen in hoe wij op school
omgaan met verlof, verzuim, te laat komen, absentenregistratie, etc. We zullen jullie in een volgende Info
informeren over de uitkomsten van dit thema-onderzoek.
Vacature MR-oudergeleding
De medezeggenschapsraad van De Wonderboom heeft twee vacatures voor de oudergeleding. Eén voor
een voorzitter en één als secretaris. 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,
willen wij jou van harte uitnodigen om een mailtje te sturen naar mr.wonderboom@pcboamersfoort.nl
met daarin een kort verhaal over jezelf met een motivatie. 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 mail naar
mr.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Met vriendelijke groet, namens de MR,
Wouter Hillen (voorzitter)
15 maart
Vanuit ons team is bekend dat een deel van de collega’s van plan is om te gaan staken op 15 maart. Het
bestuur neemt komende week een besluit of de school open blijft als er daadwerkelijk gestaakt gaat
worden op 15 maart.
De uitdaging van vervanging
Vorige week werden schooldirecteuren opgeroepen om een week lang geen vervanging te organiseren
voor zieke collega’s. Wellicht hebben jullie dit meegekregen via de verschillende media. Wij kiezen er voor
om aan deze oproep geen gehoor te geven. We zullen elke keer ons uiterste best doen om vervangende
leerkrachten te vinden om les te geven aan jullie kinderen. Dat neemt niet weg dat het vinden van
personeel voor vervanging en bij vacatures een groot deel van onze werkweek in beslag neemt. Het lukt
helaas niet altijd en ook wij moeten soms groepen verdelen of vrij geven. Toch gaan we er voor om de
kinderen iedere dag goed onderwijs te bieden.
Adviesroute Voortgezet Onderwijs in groep 6 t/m 8
Aan de rapporten van de kinderen van groep 6/m 7 hebben we voor het eerst een ontwikkelingsperspectief
toegevoegd. Dit is een onderdeel van de adviesroute die we hebben opgesteld om ouders en kinderen
vroegtijdig te betrekken bij het verwachte uitstroomprofiel van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
Dit beleid hebben de kinderen van groep 6 en 7 vrijdag op papier mee gekregen. Wil je de adviesroute nog
eens nalezen dan kan dat via onze website.
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 1 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 6 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 6 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!

Sponsorloop Amref Flying Doctors
Van 5 tot en met 12 oktober ga ik 8 dagen naar Tanzania om 400 km te
mountainbiken voor Amref Flying Doctors. Zij werken aan een betere
gezondheid van kwetsbare mensen in Afrika. Wie gezond is, kan beter in
zijn levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede. Amref gaat
hierbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. Tijdens de
mountainbike tour rondom de Kilimanjaro bezoeken we diverse projecten welke met behulp van Amref zijn
opgebouwd. Je kunt hierbij denken aan scholen, klinieken, waterputten etc.
Meer informatie over dit project kun je vinden op www.africaclassic.nl/chantal-de-vries
Ik ben hier ondertussen hard voor aan het trainen op mijn mountainbike. Daarnaast is het ook de bedoeling
dat ik minimaal € 5.000 aan sponsorgeld meeneem.
Ieder jaar steunt de Wonderboom een goed doel ver weg. In overleg met Harmen, Gonda en de hulpproject
commissie, mag dat dit jaar dit mooie doel zijn. Hiervoor organiseer ik op vrijdag 22 maart, de dag van het
water, een sponsorloop rondom De Draak in Nieuwland.
In de week van 11 tot en met 15 maart ga ik in alle groepen vertellen over dit doel en uitleg geven over de
sponsorloop. De kinderen ontvangen dan ook hun sponsorformulier. Het is een sponsorloop voor de
kinderen van groep 1 tot en met 8 en dan voor iedere groep een gepaste afstand. Zij zullen lopen met een
bepaalde hoeveelheid water (in flessen) in hun rugzak. Zo kunnen zij zelf ervaren hoe het is om met water
te lopen, wat in Afrika heel normaal is…
Omdat er tijdens mijn fietstour in Afrika gefilmd wordt en alles ’s avonds online staat, kunnen de kinderen
dit met de klas kijken en daardoor betrokken blijven tijdens de tour. We gaan er in ieder geval een leuke,
sportieve ochtend van maken op vrijdag 22 maart.
Groetjes, Chantal de Vries
Administratie/Schoolsport De Wonderboom

Gevonden Voorwerpen
Handschoenen, sjaals, truien en zelfs jassen zijn de afgelopen periode blijven liggen. Op beide locaties
liggen deze gevonden voorwerpen uitgestald. Lopen jullie langs om te kijken of er iets van jullie kind bij zit?
In de voorjaarsvakantie worden de spullen die blijven liggen aan een goed doel geschonken.

Open ochtend vrijdag 8 maart
De open ochtend op vrijdag 8 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 jen nog
opgeven via dir.wonderboom@pcboamersfoort.nl

Data
15 februari
25 februari
4 maart
6 maart
8 maart
19 maart
20 maart
28 en 29 maart

Warme truiendag
Voorjaarsvakantie
Teamstudiedag (alle leerlingen vrij)
Anti luisdag (in alle groepen luizencontrole)
Open ochtend
19:30 MR vergadering (locatie BK)
20:00 AC vergadering
Leerlingenraad
Studiedagen (alle leerlingen vrij)

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