Info 16 – 16 april 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Overwinnen
Het thema van Trefwoord deze weken is ‘overwinnen’. Met Pasen herdenken christenen hoe Jezus,
gestorven aan het kruis, de dood overwint. Het is het feest van de overwinning van gerechtigheid op
onrecht, van goed op kwaad, van liefde op haat. Morgen besteden we in de klassen aandacht aan Pasen
doormiddel van een paasviering in de eigen groep. De kinderen onderzoeken tijdens dit trefwoordthema
wat mensen kracht kan geven om angsten te overwinnen.
Schoolvakanties
Vanaf 27 april staat voor de kinderen een week meivakantie gepland. Omdat we dit schooljaar laat
zomervakantie hebben, is er in de vakantieplanning rekening gehouden met een lange periode tussen de
mei- en de zomervakantie. In juni hebben de kinderen nog een week vakantie aansluitend op tweede
Pinksterdag.
Kikker is kikker #033leestvoor
Maandag werd de dag in groep 1/2 en bij PeuterPlekkey heel
speciaal gestart, namelijk met een poppenkastvoorstelling
over ‘Kikker’. Daarna werd er voorgelezen door onze
directeur bestuurder van Pcbo Amersfoort, Erik van Lingen.
Hij heeft het eerste prentenboek uitgereikt aan één van de
allerjongste kinderen uit de instroomgroep. Later op de dag
hebben ook alle andere kinderen het boek ‘Kikker is Kikker’
cadeau gekregen. De boeken zijn ons aangeboden door de
gemeente.
De hele stad Amersfoort is in de ban van deze voorleesactie.
Op donderdag 18 april om 19:00 uur wordt er een
recordpoging gewaagd: kan er met zoveel mogelijk mensen tegelijk worden voorgelezen uit Kikker is
Kikker? Je kunt thuis meedoen of naar het pyjama-feestje de Bibliotheek Eemland, Eemplein 71, komen.
Deel je voorleesmoment met de hashtag #033leestvoor.
We hopen jullie daar te zien,
liefs Kikker en zijn vriendjes

Koningsdagoptocht 2019
De groepen 1 en 2 geven dit jaar extra aandacht aan Koningsdag in verband met het bezoek van het
Koningspaar aan Amersfoort op 27 april. In groep 1/2 wordt Koningsdag daarom zo dicht mogelijk bij deze
datum gevierd. Zij starten op 26 april in de klas met een Koningsdagontbijt. Rond 9.00 uur verzamelen alle
kleuters zich op het plein en gaan zij in een optocht door de wijk en door de locatie Bonte Koe weer terug
naar school. De kinderen mogen deze ochtend verkleed / uitgedost komen in rood-wit-blauw-oranje
kleding. Natuurlijk mogen ze muziekinstrumentjes meenemen om de optocht muzikaal te begeleiden.
Willen jullie erop letten dat de kinderen goede loopschoenen aan hebben?
Omdat wij Koningsdag extra feestelijk dit jaar maken, is er in de kleuterklassen gekozen voor een rustige
paasviering zonder paaslunch. Wel zijn er die dag natuurlijk de paasviering en paasactiviteiten.
Route Koningsoptocht optocht:
Start 9:00 uur vanaf het 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 Kleefruid lopen we terug
naar het plein van de Waterkers.
Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken!!!

Opgeven Avond-4-daagse
Ook dit jaar organiseert de Activiteitencommissie van De Wonderboom deelname aan de Avond-4-daagse
voor de groepen 5 t/m 8.
Wat:
Avondvierdaagse Hoogland
Afstand:
(gemiddeld) 10 km. per avond
Wanneer:
dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei 2019.
Kosten:
6 euro per deelnemer (een envelop met gepast geld inleveren bij de groepsleerkracht)
Voor wie:
leerlingen uit groep 5 t/m 8
Jullie kind aanmelden voor de 10 km kan via het digitale inschrijfformulier. De uiterlijke datum voor
aanmelden is op 8 mei!
Eventuele vragen of opmerkingen, kun je mailen aan: avond4daagseDeWonderboom@gmail.com.

Schoolreisje groep 1-2 A t/m D op maandag 13 mei
Het schoolreisje komt steeds dichterbij, nog even en dan is het weer zover;
De groepen 1 en 2 A, B, C, en D gaan op maandag 13 mei naar Oud Valkeveen
in Naarden. Voor de jongste kinderen van de instroomgroep is er ook een
gezellige dag gepland. Informatie volgt nog via juf Annemiek.
Oud Valkeveen is een speelparadijs in een spannende, veilige en vriendelijke omgeving. Kinderen kunnen er
klimmen en klauteren, schommelen, glijden, springen en nog veel meer.
De kinderen worden om 8:15 uur in de klas verwacht. Om ongeveer 9:30 uur vertrekken de bussen richting
Naarden en kunnen jullie de kinderen uitzwaaien. ´s Middags zijn we rond 14:30 uur weer terug. Na
aankomst lopen de kinderen, met hun groepsbegeleider, naar de klas, waar de leerkracht de dag afsluit.
Nog wat aandachtspunten voor die dag:









Let op de gewijzigde eindtijd van 14:30
Geven jullie je kind(eren) een lunchpakket (eten en drinken) meegeven in een rugzak?
De kinderen hoeven geen snoep mee, want daar zorgen wij voor (kinderen met een allergie mogen
een eigen zakje snoep meenemen). Voor extra drinken wordt ook gezorgd.
Willen jullie de kinderen makkelijke zittende kleding en schoenen aandoen. (evt. regenkleding bij
slecht weer).
Bij mooi weer graag de kinderen thuis insmeren met zonnebrandcrème.
De kinderen krijgen op school een schoolshirt aan en trekken deze bij terugkomst weer uit in de
klas.
Rond 14.30 uur zijn we terug en gaan de kinderen met de begeleiders terug naar de klas.
Willen jullie de juiste eindtijd doorgeven aan de BSO?

Wij hebben er zin in en kijken uit naar een gezellige dag!
Schoolsport – basketbaltoernooi groep 5 t/m 8
Op zaterdag 15 juni (vanaf 13:00 uur) wordt het school basketbaltoernooi gehouden in Sporthal Zielhorst.
De thuisbasis van basketbalvereniging Crackerjacks. Het toernooi biedt kinderen de mogelijkheid om kennis
te maken met basketbal. De doelgroep is groep 5 t/m 8.
Tijdens de wedstrijd staan 5 kinderen tegelijkertijd in het veld. Een team bestaat dan ook uit tenminste 5
spelers. Een wedstrijd duurt 15 tot 20 minuten. Tijdens de wedstrijd kan er doorlopend gewisseld worden.
De maximale teamgrootte is 8 spelers. Dan blijft het ook leuk voor de kinderen en kan iedereen lekker
basketballen.
Er is een poule voor teams bestaande uit kinderen van groep 5&6 en een poule voor teams bestaande uit
kinderen van groep 7&8. Er wordt gespeeld met mix teams. Er kunnen zowel jongens als meisjes uit beide
groepen in 1 team spelen.
Mocht jouw kind het leuk vinden om mee te spelen tijdens het schoolbasketbaltoernooi op zaterdag 15
juni, kun je hem/haar aanmelden via; admin.wonderboom@pcboamersfoort.nl. Graag aanmelden
voor woensdag 15 mei.
Per team hebben we een begeleid(st)er nodig, mocht je in de gelegenheid zijn om een team te begeleiden
hoor ik dit graag.
Groetjes, Chantal de Vries
Administratie / coördinatie schoolsport De Wonderboom

Data
19 april
22 april
23 april
26 april
27 april t/m 5 mei
8 mei
8 mei
13 mei
15 mei
20 mei
21 t/m 24 mei
28 mei
30 mei

Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
Tweede paasdag (alle kinderen vrij)
20:00 uur MR vergadering en AC vergadering (locatie Bonte Koe)
Koningsdagoptocht groep 1/2
Meivakantie
Leerlingenraad
uiterlijke aanmelddatum deelname avond-4-daagse
Schoolreis groep 1/2
Sportdag groep 5 t/m 8
Schoolreis groep 3
Avond-4-daagse Hoogland
18:00 uur MR overleg
Hemelvaartsdag (alle kinderen vrij)

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

Ingekomen informatie:
Een goedgevulde schooltas voor alle brugklassers! Helpt u mee?
Voor het zesde jaar slaan Leergeld Amersfoort en Office1 de handen ineen voor Project
Schooltas. Kinderen die leven in armoede en de overstap naar het voortgezet onderwijs
maken, krijgen een goedgevulde schooltas. Om dit project mogelijk te maken,
hebben we uw hulp hard nodig!
Een goed gevulde schooltas, het lijkt zoiets normaals. Helaas niet voor kinderen die in
armoede leven en aan het einde van de basisschool de overstap naar het middelbaar onderwijs maken.
Met Project Schooltas zorgen we ervoor dat ook deze kinderen met een mooie en goedgevulde schooltas
op de eerste schooldag verschijnen. Een stevige rugtas, mappen, pennen, stiften, passer, schaar,
rekenmachine… het zit er allemaal in. De afgelopen jaren hebben we honderden brugklassers blij kunnen
maken met een nieuwe tas!
Voor 2019 staan al meer dan honderd kinderen op de wachtlijst. We kunnen uw hulp dus goed gebruiken!
Wilt u tassen sponsoren? Leest u dan vooral verder via deze link.

