Info 15 – 4 april 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Teamnieuws
Juf Saskia van groep 6b werd afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis met een acute
blindedarmontsteking. Ze is inmiddels geopereerd en weer thuis om daar verder te herstellen. We wensen
haar beterschap!
Teamstudiedagen 28 en 29 maart
Afgelopen donderdag en vrijdag waren wij als team te gast bij De Universiteit van
de Geit. Een mooie locatie net buiten Amersfoort en ‘tussen’ de geiten.
We hebben deze dagen goed benut om als team na te denken en in gesprek te
zijn over ons huidige onderwijs en de uitdagingen en kansen die we zien voor de
komende jaren. Het gaat daarbij vooral over het werken vanuit de bedoeling.
‘In het onderwijs gaat het er uiteindelijk om dat jonge mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen
naar de samenleving van morgen, een samenleving die we tegen die tijd ook weer samen te dragen
hebben.’ (Hart, 2017)
De eerste dag zijn we gestart met een 2 uur durende workshop ‘ervaar TOS’. Onze collega’s van Auris
hebben deze workshop begeleid. Deze workshop helpt ons als team om ons nog beter te kunnen
verplaatsen in leerlingen die te maken hebben met een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS). De Wonderboom
is inmiddels twee jaar een medium care setting voor leerlingen met TOS, wat inhoudt dat we meer dan een
gemiddelde school in staat zijn om deze kinderen goed te begeleiden. Dat vraagt van ons
nascholingsactiviteiten, zoals deze workshop, om onze expertise te onderhouden en te vergroten. De
workshop leverde ons weer nieuwe inzichten op en nog meer begrip voor de kinderen die iedere dag last
hebben van een Taal Ontwikkeling Stoornis.
De rest van de donderdag en de gehele vrijdag hebben we, onder leiding van een externe trainer, ons
vorige schoolplan geëvalueerd en ingrediënten verzameld voor het nieuwe plan voor de komende 4 jaar.
De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan eigenaarschap van kinderen op hun eigen
leerproces. Weten waar je mee bezig bent en waarom je doet wat je doet op school. De (ouder)
kindgesprekken en het werken met Snappet zijn daar mooie voorbeelden van. Ook hebben we ingezet op
herkenbare, doorgaande lijnen door de hele school die gericht zijn op zelfstandig werken en
zelfverantwoordelijk leren. De thema’s meer- en hoogbegaafdheid en Engels hebben veel aandacht
gekregen en inmiddels kunnen we op deze thema’s ons nieuwe beleid gaan borgen.
De thema’s die de komende jaren extra aandacht gaan krijgen zijn in ieder geval; het versterken van ons
pedagogisch klimaat en een rijke leeromgeving. Ieder jaar besteden we veel aandacht aan groepsvorming
en een veilige omgeving voor jullie kinderen. We vinden dat we elke dag kunnen groeien in het begrijpen
van gedrag van kinderen en willen daar de komende 4 jaar een focuspunt van maken.

Met een rijke leeromgeving bedoelen we dat kinderen veel mogelijkheden krijgen om te leren en dat het
leren betekenisvol moet zijn. Een nieuwe manier in het vormgeven van aardrijkskunde, geschiedenis en
natuuronderwijs is daar een eerste stap in. We willen dat kinderen meer leren door te ervaren en
onderzoeken.
Zoals we in de vorige Info al hebben aangekondigd willen we ook graag met ouders in gesprek over de
plannen voor de komende jaren. Jullie ontvangen in ieder geval nog een oudertevredenheidspeiling en we
organiseren daarnaast een gesprekstafel.
Vanuit de medezeggenschapsraad:
Afscheid, een nieuw begin en een verzoek.
Na 10 jaar De Wonderboom nadert het afscheid. Nadat mijn dochter twee jaar geleden naar het voortgezet
onderwijs is gegaan, is het straks de beurt aan mijn zoon. Zijn jaren op De Wonderboom lopen ten einde en
hij gaat beginnen aan een leuk nieuw avontuur op het Farel. Namens hun beiden; bedankt leraren,
leraressen en schooldirectie voor de leuke en leerzame tijd die ze beiden hebben gehad op De Wonderboom.
Nu kan ik als ouder wel een heel verhaal gaan vertellen over hun jaren op de Wonderboom maar daar heeft
u niet zoveel aan. Uiteindelijk komt het er namelijk op neer dat zij altijd met veel plezier naar school zijn
gegaan. Ik kan mij niet herinneren dat ik mijn kinderen ooit met tegenzin naar school heb moeten sturen. Al
zullen ze soms best wel liever een dagje achter de PlayStation hebben willen doorbrengen ;-).
De laatste jaren heb ik als secretaris van de MR ook nog wat mogen toevoegen aan de school. Samen met
andere leden van de MR hebben we soms wat saaie verplichte stukken besproken. We hebben echter ook
gemerkt dat het goed mogelijk is om met de leraren in de MR en de schooldirectie belangrijke onderwerpen
te bespreken die uiteindelijk hebben geholpen om het niveau en de cultuur op de Wonderboom nog beter te
maken.
Als laatste wil ik mijn opvolger veel plezier toewensen en hoop ik dat hij of zij regelmatig vragen of
opmerkingen krijgt van jullie. De leden van de MR kunnen hun werk namelijk nog beter doen als ze
informatie en vragen krijgen die zij samen met de leraren en de schooldirectie kunnen bespreken.
De MR heeft uw input nodig om te bereiken wat we uiteindelijk allemaal voor onze kinderen wensen,
namelijk een leuke, leerzame en vertrouwde omgeving waar zij fijne herinneringen kunnen opbouwen.
Dirk Wisman
Secretaris MR De Wonderboom
De leden van de medezeggenschapsraad, met van links naar
rechts:
Dirk Wisman, Karin Veldhuizen, Annemiek Prinsen, Petra
Bos, Marjolein de Raad, Wouter Hillen, Jacqueline
Meeuwsen en Irma Joosten (ontbrekend: Janneke van Luijk).

#033leestvoor
In de week van 15 tot 19 april staat heel Amersfoort in het teken
van voorlezen. De peuters en kleuters krijgen het prentenboek
'Kikker is Kikker' cadeau en door de hele stad zijn
voorleesactiviteiten. Want voorlezen is leuk, vergroot de
woordenschat van kinderen en helpt ze de wereld om zich heen te
begrijpen.
Alle basisscholen en kinderopvanglocaties geven hun kinderen op maandag 15 april het prentenboek
'Kikker is kikker' cadeau. Dat is de officiële start van dit Amersfoortse voorleesfeest. De burgemeester,
wethouders en de directeuren van scholen en organiserende organisaties lezen op 15 april voor op
verschillende basisscholen. Zo komt onze bestuurder, Erik van Lingen op De Wonderboom voorlezen!
Lerarentekort
De afgelopen weken hebben we het tekort aan juffen en meesters weer goed kunnen merken. Bij ziekte
van collega’s zijn er in de meeste gevallen geen invallers beschikbaar en moeten we met kunst en vliegwerk
de groepen opvangen. Dat is gelukkig in de meeste gevallen gelukt maar vraagt ontzettend veel flexibiliteit
en extra energie van de collega’s. Daarnaast heeft het vaak gevolgen voor de extra ondersteuning van
leerlingen die dat nodig hebben. Als jullie mensen in jullie netwerk kennen die misschien wat voor De
Wonderboom kunnen betekenen, komen we graag met hen in contact. Ze kunnen mailen naar
dir.wonderboom@pcboamersfoort.nl of telefonisch contact met ons opnemen.
Recordbedrag voor AMREF
Wat was het een leuke ochtend, vrijdag 22 maart, de dag van de Sponsorloop voor Amref Flying Doctors.
De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 hebben zich enorm ingezet. Na de warming up renden zij
rondjes rond de Draak om geld in te zamelen.
De reacties van de kinderen, zowel voor als tijdens de loop, waren hartverwarmend; “juf ik ben al aan het
oefenen om zoveel mogelijk rondjes te lopen”, “juf weer een rondje, dus weer een schrift voor een kindje
daar”. Fantastisch!
Erg leuk om te zien dat de kinderen elkaar oppepten om toch nog maar door te lopen, grote glimlachen en
rode gezichtjes. Her en der een valpartij, maar toch weer opstaan en door.
Het is niet voor niets geweest; het resultaat is ongelooflijk; met elkaar is er € 10.207,00 bij elkaar gerend!!
Echt overweldigend veel.
In oktober ga ik naar Tanzania en kan ik met eigen ogen zien wat Amref daar met het ingezamelde geld
doet. Deze tocht is te volgen via www.africaclassic.nl
Ik wil jullie allemaal enorm bedanken! Groetjes, Chantal

Koningsdag 2019
Dit jaar zijn de landelijke Koningsspelen op vrijdag 12 april. (Het is dit jaar extra vroeg doordat er
verschillende scholen in Nederland de week voor 26 april vakantie hebben en de week daarvoor 19 april
Goede Vrijdag is).
Voor de groepen 3 t/m 8 is er op vrijdag 12 april een Koningsdagontbijt. Daarnaast worden er voor de
groepen 3 en 4 door het Roc Amersfoort op vrijdag 12 april Koningsspelen georganiseerd. Zij hebben
hierdoor iets minder tijd voor het Koningsdagontbijt. Deze groepen zijn door de leerkracht al geïnformeerd.
De groepen 1 en 2 willen dit jaar extra aandacht geven aan Koningsdag in verband met het bezoek van het
Koningspaar aan Amersfoort op 27 april. Zij vieren daarom zo dicht mogelijk bij deze datum Koningsdag.

Koningsdagfeest voor hen op vrijdag 26 april! Zij starten in de klas met een Koningsdagontbijt. Rond 9.00
uur verzamelen alle kleuters, en de peuters van Plekkey, zich op het plein en gaan zij in optocht door de
wijk en door de Bonte Koe weer terug naar school. De kinderen mogen deze ochtend verkleed/uitgedost
komen in rood-wit-blauw- oranje kleding (dus geen spiderpak etc.) Natuurlijk mogen ze
muziekinstrumentjes meenemen om de optocht muzikaal te begeleiden. Willen jullie erop letten dat de
kinderen schoenen aan hebben waar ze goed op kunnen lopen?
Route optocht: Start 9:00 schoolplein Waterkers, via de Zeldertsedreef en Lage Boog door het
winkelcentrum heen naar de Vuurgloed, dan slaan we links af op De Rode Gloed, links op De Drie Kazen.
We lopen dan door de Bonte Koe locatie heen. Via De Witte Zwaan/ Nieuwlandseweg en het Kleefkruid
lopen we terug naar het plein van de Waterkers. Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken!
Omdat wij Koningsdag extra feestelijk maken dit jaar, hebben we gekozen voor een iets rustiger paasviering
zonder paaslunch voor de groepen 1/2. Wel zijn er die dag natuurlijk de paasviering en paasactiviteiten.
Data
4 april
10 april

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:

MUZIEKPROEVERIJ
open huis muziek: proberen & presenteren
De Muziekproeverij is onderdeel van de landelijke
Kindermuziekweek, die dit jaar voor het eerst wordt
georganiseerd. In Amersfoort hebben verschillende partijen
de handen ineengeslagen en een programma voor het
weekend van 13 & 14 april samengesteld. Je kunt dan met
je kinderen komen kijken, proeven, uitproberen en vooral
genieten van muziek!
INSTRUMENTEN PROBEREN
Een van de onderdelen van het Amersfoortse Kindermuziekweekend is de Muziekproeverij. Je kunt dan op
je gemak kennismaken met onze instrumenten en muziekdocenten! Probeer bijvoorbeeld de trompet,
blaas op de fluit of strijk op de cello en ontdek de verschillende klanken die instrumenten voortbrengen.
Speel je al een instrument? Ook dan is de Muziekproeverij iets voor jou! Zo staat er een professionele
fotograaf klaar om jou samen met je instrument op de foto te zetten en mag je meespelen met het Kei
Stedelijk Opleidingsorkest!
WORKSHOPS
Houd je meer van zingen en bewegen? Dan hebben we voor jou actieve zangworkshops. Je leert leuke
liedjes waar een bewegingsspel bij hoort, zoals dansen, trommelen op je lijf of een balspel. Natuurlijk geven
we aan het eind van de workshop een showtje voor jullie ouders.
Ben je juist benieuwd naar het slagwerk? Doe dan mee met de slagwerkworkshops of luister naar de
verschillende bandjes buiten op het dakterras.
CONCERTJES
Instrumenten proberen is leuk, maar hoe klinkt het dan als je er al best goed op kunt spelen? Dat ontdek je
door te luisteren naar de vele kleine concertjes op die middag. Zo speelt het Juniorenorkest, het Kei
Stedelijk Opleidingsorkest, het Bach Volwassenen Orkest, de Amersfoortse Gitaarclub en het Clarinet Choir
en ook kinderkoor Bubbels geeft acte de présence. Harpisten laten tot slot horen wat ze tijdens de
workshop Minimal Music hebben geleerd.
Het wordt vast een gezellige, muzikale boel, kom je ook?
Datum: zaterdag 13 april 2019
Plaats: Eemhuis, 4e verdieping, Eemplein 75, Amersfoort
Tijd: 13.00-16.00 uur
Leeftijd: kinderen 4 t/m 12 jaar en (groot)ouders
Prijs: gratis toegang
Meer informatie: scholenindekunst.nl

