Info 17 – 29 mei 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Trefwoord
Morgen is het Hemelvaartsdag, volgend weekend Pinksteren. Twee Christelijke feestdagen betrekkelijk kort
na elkaar. De kinderen horen deze weken de Bijbelverhalen die het verhaal vertellen;
Hoe de leerlingen van Jezus afscheid moeten nemen van Hem en zich moeten richten op wat hen hier en
nu te doen staat. Maar ze moeten nog even wachten op Gods geest. Na Jezus’ afscheid wachten zijn
leerlingen af. Totdat met Pinksteren de wind hen weer leven inblaast en het vuur hen enthousiast maakt.
Ze kunnen de wereld in om de mensen over Jezus te vertellen.
Teamnieuws
Juf Janneke van Luijk is al enige tijd afwezig wegens ziekte. Hierbij een berichtje namens haar:
Beste ouders,
Ik ben al een tijdje niet meer op school vanwege mijn ziekte borstkanker. Er zijn nu twee operaties achter de
rug en ik krijg meer en meer het gevoel dat het goed gaat, dat ik deze spannende tijden misschien wel
achter me kan laten? Ik ben nu vooral bezig mijn conditie weer op peil te brengen, dat helpt ook mentaal.
Ik verwacht over een aantal weken weer vaker op school te zijn, een re-integratietraject volgt.
Ik voel me heel dankbaar. Vriendelijke groet, Janneke van Luijk
We leven mee met Janneke en wensen haar ook vanaf deze plek veel sterkte toe met haar verdere herstel.
Juf Dominique is wegens ernstige complicaties in haar zwangerschap noodgedwongen gestopt met
lesgeven. Ze blijft wel op de achtergrond betrokken bij groep 5b. Gelukkig hebben we een fijne
vervangingsoplossing gevonden. Deze week hebben we juf Koosje Melissen verwelkomt binnen ons team.
Zij geeft op maandag t/m donderdag les in groep 5b. Door de ondersteuning in de bovenbouw anders te
organiseren, zal juf Annemiek Prinsen op vrijdag gaan lesgeven aan 5b.
Juf Jacqueline Meeuwsen (groep 3b) gaat na 7 juni van haar zwangerschapsverlof genieten. Zij wordt
vervangen door juf Nellie Kliffen. Juf Nellie werkt ook parttime op de Vuurvogel, een PCBO school in
Vathorst.
Eindtoets
De uitslag van de Centrale Eindtoets van groep 8 is binnen. Deze eindtoets is de onafhankelijke toets die wij
gebruiken om de eindopbrengsten op de kernvakken te meten. We zijn ontzettend trots op onze leerlingen
met een gemiddelde score van 537,3. Deze score ligt boven het landelijk gemiddelde van 536,1.
De eindtoets rekent met een score tussen de 500 en 550. Natuurlijk meet deze toets alleen de kernvakken
en zijn er veel meer vaardigheden en ontwikkelgebieden waar we op school aandacht aan besteden. Het
woord kernvakken geeft wel aan dat het onze maatschappelijke opdracht is om kinderen zo goed mogelijk
te leren rekenen, lezen en taalvaardig te maken. De leerlingen hebben laten zien wat ze kunnen en dat is
mede mogelijk gemaakt door alle juffen en meesters die zij de afgelopen 8 jaar hebben gehad. We zijn
daarmee ook trots op ons team. Zij verdienen complimenten voor de begeleiding van deze leerlingen.

Vooruitblik schooljaar 2019 – 2020
Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar 2019 - 2020. Is er bij jullie een
verhuizing aanstaande? Zijn er jongere broertjes of zusjes nog niet aangemeld? Kennen jullie mensen in de
wijk die nog een schoolkeuze moeten maken? Al dit soort zaken zijn van belang bij het vaststellen van de
groepen en het maken van plannen. Jullie kunnen hierover contact opnemen via
dir.wonderboom@pcboamersfoort.nl of een kind aanmelden via admin.wonderboom@pcboamersfoort.nl
We starten het nieuwe schooljaar met 18 groepen. We hebben in kaart gebracht wat elke groep nodig
heeft en zijn aan het puzzelen wie van de collega’s daar bij matcht. Daarnaast zijn we bezig met het
vakantierooster en de planning van de studiedagen.
We verwachten jullie half juni een volgende update te kunnen geven.
Schoolplan
Ook zijn we bezig met het maken van een schoolplan. Hierin beschrijven we de plannen van de komende
jaren. We vinden het belangrijk om jullie input daarin mee te nemen. 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?
Jullie ontvangen komende week een linkje naar een korte vragenlijst. We zijn erg benieuwd naar jullie
feedback op verschillende onderwerpen.
Vanuit de MR
Gisteren, dinsdag 28 mei, is er weer een vergadering geweest van de MR. Voor deze vergadering hebben
alle leden van de MR, inclusief Harmen en Gonda, een ambitiegesprek gevoerd met zicht op het volgende
schooljaar. Dit is elk jaar een vast punt voor onze MR. Aangezien de huidige voorzitter en secretaris
stoppen met hun functie en er een nieuwe voorzitter en secretaris gaan beginnen, was dit ook een mooi
moment om samen de koers te bepalen voor volgend jaar met alle huidige én nieuwe leden. We hebben
een goede sessie gehad waar alle doelen zijn geformuleerd en we een zeer solide basis hebben om met
elkaar te werken aan schoolbeleid waar de kinderen van zullen profiteren.
Na het ambitiegesprek heeft de reguliere vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben
we met elkaar met name gesproken over het werkverdelingsplan en het vinden van leerkrachten bij
tekorten. Dat laatste is nu heel actueel en we willen namens de MR een brief opstellen om dit ook onder de
aandacht te brengen bij het bestuur van PCBO Amersfoort.
Na een periode van 3 jaar komt er een einde aan mijn voorzitterschap en ben ik dankbaar voor alle
ervaringen tijdens mijn functie. Ik ben blij met alle resultaten welke we hebben behaald met de
Medezeggenschapsraad en ik wil de MR-leden hierbij allen bedanken! Sinds 2006 heb ik kinderen gehad op
de wonderboom en zal er een "pauze" zijn van 1 jaar voordat mijn vierde kind naar de wonderboom zal
gaan. Ik kijk er weer naar uit!!
Binnenkort zal de laatste vergadering plaatsvinden waarna ik het stokje mag overdragen aan Karim
Bashandy. Karim heeft al twee sessies bijgewoond waardoor hij goed op de hoogte is van de lopende MR
zaken. Ik wens Karim en de rest van de MR een mooie tijd toe!
Met een vriendelijke groet,
Wouter Hillen
Voorzitter MR PCBO de Wonderboom

Schoolreisjes groep 1/2 en 3
De groepen 1/2 hebben een fantastisch schoolreisje gehad naar Oud
Valkeveen. Groep 3 mocht een week later genieten in de Julianatoren.
Activiteitencommissie, begeleiders en leerkrachten bedankt voor de
organisatie en leuke dagen!

Avond-4-daagse
Vorige week hebben veel leerlingen van De Wonderboom meegelopen met de
avondvierdaagse. Het was heerlijk wandelweer!
Het blijft een uitdaging om zo’n grote groep kinderen te begeleiden. Aan wat er
beter kon, is als vanzelfsprekend de volgende dag op school aandacht besteed in de
groepen. De intocht was als vanouds ontzettend feestelijk.
We zijn trots op de kinderen die in totaal 40 kilometer hebben gewandeld. Ook
willen we via deze weg alle begeleidende ouders en leerkrachten en de
activiteitencommissie die de organisatie op zich hebben genomen hartelijk
bedanken!

Zonbescherming
Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. De uren die zij op school doorbrengen zijn
bovendien de uren waarop de zonkracht het hoogst is. Dit maakt het voor ons belangrijk om aandacht te
hebben voor zonbescherming. Om de kinderen goed te beschermen tegen de zon tijdens het buitenspelen,
willen we jullie vragen om bij mooi weer de kinderen voor schooltijd alvast thuis in te smeren. Dit geldt met
name voor de jongere kinderen die langer buitenspelen. Op de locatie Waterkers hebben alle groepen zelf
ook zonnebrandcrème per klas om de kinderen later op de
dag nog extra in te kunnen smeren. Op de andere locaties is
dit ook aanwezig om te gebruiken bij buitenactiviteiten zoals
excursies of buitenlessen.
Op het plein van de Waterkers hebben we een schaduwdoek
boven de zandbak en bieden de bomen gelukkig ook een
beetje schaduw. Denken jullie aan het meegeven van een
hoed of pet om het hoofd te beschermen?
Data
30 en 31 mei
8 t/m 16 juni
19 juni
20 juni
19 juni t/m 21 juni
2 juli
4 juli
8 juli
10 juli
10 juli
12 juli
15 juli
16 juli
17 juli
19 juli

Hemelvaartsdag en vrijdag na Hemelvaart (alle kinderen vrij)
Pinstervakantie (alle kinderen vrij)
Leerlingenraad vergadering
MR en AC vergadering
Kamp groep 8
Rapport mee
Oudergesprekken op uitnodiging / intekening
Teamstudiedag (alle kinderen vrij)
Doordraaimoment / kennismakingsmoment nieuwe groepen (middag)
Wonderboom Eindfeest
Afscheidsmusical groep 8a
Afscheidsmusical groep 8b
Afscheidsmusical groep 8c
11:00 uur uitzwaaien groep 8
Laatste schooldag; alle kinderen vrij vanaf 11:30 uur

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

Ingekomen informatie:
Benefietavond op 19 juni
Op woensdag 19 juni om 20:00 uur organiseert niemand minder dan onze burgemeester een
benefietavond voor Leergeld Amersfoort in theater De Lieve Vrouw!
Burgemeester Bolsius draagt Leergeld Amersfoort als lid van Comité van Aanbeveling een warm hart toe.
Voor deze benefietavond heeft hij persoonlijk het programma samengesteld. Het belooft een energieke
avond te worden!
Programma benefietavond
Het muzikale cabarettrio De Tunes uit Rotterdam helpt onze taalkennis te verbreden met de cursus
‘Rotterdams voor beginners’. De goedgebekte heren zetten de zaal op z’n kop met onvervalste
Rotterdamse tongval en recht-toe-recht-aan humor.
Onder het mom ‘geen woorden maar daden’ leidt Jan-Willem van Lieshout een ludieke veiling. Er is voor
ieder wat wils, dus neem uw portemonnee en pinpas mee!
Na de pauze speelt cabaretier Patrick Nederkoorn een stuk uit zijn Duitse show ‘Die orange Gefahr’. Dus
terug naar de schoolbanken. Kent u de naamvallen nog? Het slotakkoord wordt aansluitend verzorgd door
De Tunes.
Gedurende de avond is het natuurlijk mogelijk om kennis te maken met de bestuursleden en vrijwilligers
van Leergeld Amersfoort. We vertellen graag meer over onze activiteiten en projecten, zoals Project
Schooltas.
Lionsclub Amersfoort is betrokken bij de Benefietavond door sponsoring van de benodigde kosten.
Kaarten bestellen
Deze avond wilt u toch niet missen? U kunt nu kaarten bestellen op de website van theater De Lieve Vrouw.
De opbrengst van de kaartverkoop (25 euro per stuk) en de veiling komt geheel ten goede aan Leergeld
Amersfoort.

