Info 13 – 6 maart 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Trefwoord
Soms voel ik me happy.
Ik dans en ik lach.
Dan praat en klets ik
heel de dag.

Soms voel ik me angstig.
Dan zeg ik geen woord.
Ik wil niet dat iemand
mij hoort.

Het thema van onze godsdienstmethode Trefwoord is ‘Spreken’. Spreken is heel belangrijk voor mensen. In
woorden drukken we onze gevoelens uit, vertellen we wat ons bezighoudt en stellen we vragen over wat
ons boos maakt of verwondert. Als je het leven gaat bekijken vanuit een thema als spreken (en dat doen we
deze periode) dan komen we vanzelf op een diepere betekenis. Wanneer spreken we met aandacht en
hebben we iets zinvols te melden? En wanneer vullen we de lucht en de smartphone met kletspraatjes?
Mooie woorden kunnen ons troosten en bemoedigen, gemene woorden kunnen ons klein maken en
angstig. Spreken is niet vrijblijvend: je kunt niet ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Ook zonder woorden te
gebruiken kunnen we spreken. We kunnen ons hart laten spreken, en onze handen, zoals de vele
vrijwilligers in onze samenleving dat doen. En stille tochten laten zien dat zelfs de stilte van het zwijgen
sprekend kan zijn. In de Bijbel lezen we dat Jezus iemand die niet kan spreken, geneest. Hij vertelt over
zichzelf als iemand die woorden zaait. Zoals een boer zaad uitzaait op zijn akker. Woorden van bemoediging
en hoop. Woorden over een nieuwe, mooie en eerlijke wereld. Aan sommige mensen zullen zijn woorden
niet zijn besteed, maar vele anderen zullen de woorden oppakken en er iets mee doen. Een mooie
uitdaging!
Teamnieuws
Juf Saskia van Gulik heeft deze week een fijne start gehad in groep 6b. Ook de instroomgroep met juf
Annemiek Walvius is goed gestart. Mooi om de gezichtjes te zien van onze allerjongste kleuters op hun
eerste schooldag: een beetje spanning, maar ook verwachtingsvol naar een leuke dag met klasgenootjes.
Leerkrachtentekort
Het landelijke leerkrachtentekort is voor ons helaas merkbaar. Op school hebben jullie hier tot voor kort
waarschijnlijk niet heel veel van gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd en er geen invaller
beschikbaar was, werd dit vaak binnen de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen
werken of iemand die ondersteuning geeft, nam een groep over. Wanneer het niet anders kon, werd een
klas leerlingen verdeeld over andere klassen. We zijn nu op een punt aangekomen waarop we helaas ook
een aantal keer moesten besluiten klassen bij ziekte van de leerkracht vrij te geven.
Bij verdelen en vrij geven krijgen de leerlingen niet de aandacht die wij ze willen geven. We blijven dan ook
iedere keer onze uiterste best doen om vervangers te vinden om les te geven aan jullie kinderen.

Staking op vrijdag 15 maart
Het leerkrachtentekort is één van de zaken waar aandacht voor gevraagd wordt
door verschillende vakbonden. Eén van de acties is een staking op vrijdag 15
maart. Een deel van onze leerkrachten gaat staken. Dat betekent dat er in zeven
groepen geen les gegeven wordt. De andere twaalf groepen hebben wel gewoon
les. Alle ouders hebben vandaag een bericht ontvangen of de groep wel of geen
les heeft op 15 maart. Dat levert wellicht binnen sommige gezinnen de
bijzondere situatie op dat het ene kind wel naar school gaat en het andere kind
niet.
Onderwijsinspectie
Op 21 februari hebben twee onderwijsinspectrices onze school bezocht voor een thema-onderzoek naar
verlof, verzuim, te laat komen, absentenregistratie, etc. De inspectie was zeer tevreden over onze school.
We kregen positieve feedback op verschillende onderdelen, zoals het registreren van verzuim en het goed
bijhouden van de onderwijstijd. De afhandeling en registratie van verlofaanvragen kan nog beter. Als
ouders dienen jullie altijd verlof via het verlofformulier bij ons aan te vragen. Wij kunnen dit alleen
toekennen als het een geldige reden betreft (zie pagina 2 van het formulier).
Duikelrekken
Een wens van veel kinderen is in vervulling gegaan: een duikelrek op het plein! Op de
Waterkers is er juist voor de groepen 3 en 4 dit speeltoestel uitgekozen. Ook op de
Bonte Koe wordt er door de kinderen van 5 t/m 8 volop geduikeld. Er zijn dus op
beide locaties duikelrekken geplaatst. De duikelrekken zijn aangeschaft vanuit de
ouderbijdrage. Ieder jaar wordt er een deel gespaard om dit soort toffe dingen op het
plein te kunnen realiseren.
Ouderavond Hoogbegaafd en "dat kan ik niet"
Herkennen jullie dat? Jullie kind is best slim, misschien zelfs hoogbegaafd, maar gewoon eenvoudig een
paar taken uitvoeren, ho maar! Slimme kinderen kunnen je vaak tot eindeloze discussies drijven, waarvan
iedere ouder weet dat die nergens toe leiden. Opvoeden van een begaafd kind is nog niet zo eenvoudig.
In veel plusgroepen van PCBO-scholen horen we ouders met dergelijke verhalen. Hoe leuk, aardig, origineel
en creatief jullie slimmerd ook is, opvoeden van een begaafd kind vraagt vaak om andere tips en tools.
Chiel en Noor Kleiman geven deze tips en tools in een cursus voor ouders van meer- en hoogbegaafde
kinderen (MHB). Voor alle ouders en leerkrachten van PCBO-scholen geven zij alvast een voorproefje in de
vorm van een ouderavond over het opvoeden van meer- en hoogbegaafde kinderen. Een avond met
informatie en de mogelijkheid om ervaringen te delen. Chiel werkt ook op een PCBO-school, dus hebben
we bij hem natuurlijk een streepje voor.
Deze ouderavond is op woensdag 10 april van 20:00 – 21:30 uur in de Herzbergerzaal van basisschool KonTiki, Oceaan 6 in Amersfoort. Jullie zijn van harte welkom op deze avond, er zijn geen kosten aan
verbonden.
Wil je erbij zijn? Geef je dan op via dit formulier.
Graag tot 10 april!
Hartelijke groet namens directie PCBO en de stuurgroep Farel plusklas,
Arry Bos- van Leusden
Landelijke Luizendag woensdag 6 maart
Vandaag waren er ontzettend veel ouders die zich in hebben gezet om alle kinderen te controleren op
hoofdluis. Bedankt voor jullie inzet!

Vacature MR-oudergeleding – herhaalde oproep
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)
ABC Nieuwland
Marinda Pieron is onlangs gestart als nieuwe coördinator van ABC Nieuwland. Wil je
meedenken of meedoen om ABC/ de wijk nog mooier en beter te maken dan is Marinda
bereikbaar via het mailadres tamasarinda@hotmail.com. Voor alle activiteiten die worden
georganiseerd zie de website.
Data
8 maart
19 maart
20 maart
28 en 29 maart
4 april
10 april

Open ochtend voor ouders die een school zoeken
19:30 MR vergadering (locatie BK)
20:00 AC vergadering
Leerlingenraad
Studiedagen (alle leerlingen vrij)
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Ouderavond voor ouders van Hoogbegaafde kinderen

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

Ingekomen informatie:
Uitnodiging lezing "De school: een minisamenleving" door Bram Orobio de Castro
Het samenwerkingsverband De Eem organiseert weer een inspiratieavond voor onderwijsprofessionals
en ouders. Dit keer is het thema ‘de school: een minisamenleving’;
Kinderen leren op school veel meer dan alleen lezen en rekenen. De school is een kleine samenleving
waar je ook met elkaar leert samenwerken en samenleven. Dit gaat niet altijd vanzelf. In deze
interactieve lezing worden wij op de hoogte gebracht van dat wat werkt en wat we het beste kunnen
doen om de sociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen.
De lezing wordt gegeven door Bram Orobio de Castro. Hij is hoogleraar experimentele
ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht.
Datum lezing:
donderdag 4 april 2019
Tijd:
19:30 – 21:00
Locatie:
de Flint
Kosten:
gratis
De ervaring leert dat de avonden erg snel volgeboekt zijn. Aanmelden kan via deze link.

