Info 14 – 21 maart 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Teamnieuws
Juf Minke van groep 1/2c is op haar uitgerekende datum, 12 maart, bevallen van een zoon,
Lucas. Het gaat voorspoedig met moeder en zoon. Vanaf deze plek nogmaals gefeliciteerd
met dit kleine wondertje!
Leerlingenraad
Gisteren mochten we weer om tafel met de kinderen van de leerlingenraad. Voor de
verandering hebben we op locatie Waterkers vergaderd. In de eerste plaats om ook eens bij Maaike uit
groep 8c op locatie te zijn. Daarnaast denkt de leerlingenraad mee over de hele school en daar hoort de
onderbouw ook bij.
Maaike was deze vergadering de voorzitter. We hebben gesproken over de nieuwe duikelrekken en het
onderhoud van de speeltoestellen. Ook komt er binnenkort een Kingveld op locatie Waterkers en heeft
Maaike al met meester Richard bedacht wat daar de beste plek voor is. Dit onderwerp gaf aanleiding om
verder te praten over buiten lessen en de wens om meer natuuronderwijs te krijgen. Tot slot hebben we
het ook nog gehad over huiswerk en hoe we daar als school volgens de leerlingenraad mee om zouden
moeten gaan. Over dit onderwerp zijn de meningen verdeeld, maar geven de kinderen ons wel input om
het onderwerp huiswerk met onze collega’s te kunnen bespreken.
Het blijft bijzonder om op deze manier met onze leerlingen en jullie kinderen in gesprek te zijn. Zij zijn
waardevolle ervaringsdeskundigen die graag meedenken met hoe we onze school nog mooier en fijner
kunnen maken. Andersom merken de kinderen dat ze echt invloed kunnen hebben op hun eigen school- en
leeromgeving.
Ouderparticipatie
Voor de vacatures binnen de MR hebben zich twee kandidaten gemeld. Zij worden uitgenodigd om een
vergadering mee te draaien om het stokje zo goed over te kunnen pakken.
We vinden het supertof dat er keer op keer weer ouders zijn die zich op de één of andere manier inzetten
voor onze school. Hetzij door te rijden naar een uitje, langs de lijn te staan als coach bij het schoolvoetbal,
luizen te pluizen of andere activiteiten te organiseren.
Schoolvoetbal
Woensdagmiddag werd er op de
Amersfoortse voetbalvelden afgetrapt
voor de schoolvoetbalcompetitie.
Vanuit De Wonderboom doen er ook
weer teams mee. Op de foto’s de
sportieve jongens uit groep 7/8. Ze zijn
helaas niet door in de poule, maar
hebben goed gespeeld!

Teamstudiedagen 28 en 29 maart
Volgende week gaan we twee dagen als team aan de slag met ons schoolplan voor de komende 4 jaar. De
eerste studiedag starten we echter met een korte ervaringsgerichte workshop. Omdat we een medium care
school zijn op het gebied van taal- spraakontwikkeling kunnen we kinderen op dat vlak middels expertise
binnen de school meer bieden dan een gemiddelde basisschool. De workshop ‘ervaar TOS’ helpt ons als
team om ons nog beter te kunnen verplaatsen in leerlingen die te maken hebben met een Taal
Ontwikkeling Stoornis (TOS).
Het vervolg van de twee dagen zullen we terugkijken op de afgelopen jaren, stilstaan in het hier en nu om
vervolgens samen nadenken wat de komende jaren onze aandacht en focus moet krijgen in het belang van
goed onderwijs aan jullie kinderen.
Deze eerste stap in het maken van het 4-jaren plan krijgt de komende maanden een vervolg waar we ook
jullie als ouders en de leerlingen bij willen betrekken. Hoe we dat precies gaan vormgeven weten we nog
niet maar misschien is dit bericht een mooie aanleiding voor jullie om eens te bedenken wat jullie
belangrijk vinden in het onderwijs aan jullie kinderen. Wat gaat goed op De Wonderboom en moeten we
zeker blijven doen? Wat kan nog verbeterd worden? Wat zijn volgens jullie onderwerpen waar we de
komende jaren aandacht aan moeten geven?
Goede doelenactie 22 maart
Aankomende vrijdag vindt de sponsorloop voor AMREF Flying Doctors plaats. Amref is de grootste
Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Middels voorlichting, opleiding en onderzoek werkt Amref samen met
de lokale bevolking aan goed functionerende gezondheidssystemen en een gezonde toekomst.
Amref Flying Doctors wordt genoemd als pionier op het gebied van community-based gezondheidszorg en
is een regionale leider in moeder- en kindzorg. Met elkaar hopen we een mooi bedrag binnen te halen voor
AMREF. Wil je komen aanmoedigen? In dit schema zie je wanneer jullie kind aan de beurt is:
GROEP
1/2A
1/2B
4A
4B

WARMING UP
08.50 - 09.00 uur
08.50 - 09.00 uur
08.50 - 09.00 uur
08.50 - 09.00 uur

TIJD
09.05 - 09.15 uur
09.05 - 09.15 uur
09.05 - 09.20 uur
09.05 - 09.20 uur

MINUTEN
10 min
10 min
15 min
15 min

3A
3B
5A
5B

09.30 - 09.40 uur
09.30 - 09.40 uur
09.30 - 09.40 uur
09.30 - 09.40 uur

9.45 - 10.00 uur
9.45 - 10.00 uur
9.45 - 10.00 uur
9.45 - 10.00 uur

15 min
15 min
15 min
15 min

6A
6B
6C
7A

10.10 - 10.20 uur
10.10 - 10.20 uur
10.10 - 10.20 uur
10.10 - 10.20 uur

10.25 - 10.45 uur
10.25 - 10.45 uur
10.25 - 10.45 uur
10.25 - 10.45 uur

20 min
20 min
20 min
20 min

7B
8A
8B
8C

10.55 - 11.05 uur
10.55 - 11.05 uur
10.55 - 11.05 uur
10.55 - 11.05 uur

11.10 - 11.30 uur
11.10 - 11.30 uur
11.10 - 11.30 uur
11.10 - 11.30 uur

20 min
20 min
20 min
20 min

Het kan zijn dat het programma iets uit- of inloopt. Wil je niets missen dan raden we aan de tijden ruimer
aan te houden.

Avond-4-daagse Hoogland
Op onze kalender is helaas een foutje geslopen. De data van de avond-4-daagse zijn niet goed vermeld.
De avond-4-daagse vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei 2019. Informatie over aanmelden
volgt nog via de activiteitencommissie.
Data
28 en 29 maart
4 april
10 april

Studiedagen (alle leerlingen vrij)
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Ouderavond voor ouders van Hoogbegaafde kinderen
(zie Info 13 voor meer informatie)

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

Ingekomen informatie:

