Info 18 – 20 juni 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’

Trefwoord
Vanaf komende week is ‘omgaan met verschillen’ het thema van Trefwoord.
Onderscheid maken tussen mensen en groepen mensen kan soms zinvol zijn of zelfs
nodig. Je moet daarbij wel opletten hoe je op een positieve manier met deze
verschillen omgaat, hoe je elkaar tegemoet kan komen en hoe je anders zijn, kan
waarderen. Het Bijbelverhaal van Daniël en zijn vrienden komt deze week aan bod. Zij
onderscheiden zich in hun gedrag, vanuit hun overtuiging, van andere mensen.
Teamnieuws
Na heel veel jaren op De Wonderboom te hebben gewerkt, neemt juf Irma Joosten dit
schooljaar afscheid van het onderwijs. Ze gaat genieten van haar pensioen. Dat
betekent dat ze samen met haar man meer tijd heeft om andere waardevolle dingen
te doen. In al die jaren zijn er heel veel kinderen uit de wijk Nieuwland die bij juf Irma in de klas hebben
gezeten en veel van haar hebben geleerd. We zijn ontzettend dankbaar voor alle energie, tijd en aandacht
die Irma in die jaren aan de kinderen en collega’s heeft gegeven. Tijdens het Wonderboom Eindfeest op
woensdag 10 juli is er gelegenheid voor jullie als ouders om Irma persoonlijk gedag te zeggen.
Juf Janneke van Luijk komt volgende week weer een paar uur op school om te helpen bij het afnemen van
toetsen. Fijn dat zij na een hele periode van afwezigheid, wegens ziekte, het werk weer rustig op kan gaan
bouwen.
Jeanine Gerards is het afgelopen jaar bij ons gestart in groep 4a. Omdat ze haar eerste kindje verwacht, zal
zij met ingang van de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. Zij is van plan om daarna dichterbij
haar woonplaats, Apeldoorn, aan het werk te gaan.
Groepsindeling schooljaar 2019 - 2020
Het afgelopen jaar zijn er op De Wonderboom collega’s gestart in tijdelijke aanstellingen: Annemiek
Walvius, Saskia van Gulik, Sultan Ayana en Jennifer Peters. Door natuurlijk verloop binnen ons team, is er
ruimte voor hen om ook na de zomer op de Wonderboom te kunnen lesgeven.
Nu we daar zicht op hebben, kunnen we de laatste puzzelstukjes in het formatieplaatje leggen. Zodra dat
rond is, zullen we jullie de verdeling van de leerkrachten over de groepen sturen.

Kamp groep 8
71 kinderen uit groep 8 en een aantal begeleidende ouders,
stagiaires, leerkrachten en de conciërge zijn gisteren op de fiets
vertrokken naar Leusden. Zij genieten 3 dagen van kamp op het
terrein van YMCA. Ze vertrokken iets later dan gepland vanwege
een onweersbui en ook in de avond moest er na het eten
geschuild worden in de tenten. De kinderen vermaken zich er
gelukkig niet minder om. Samen met een aantal collega’s mochten
we gisteren mee eten en de gezellige sfeer proeven.

Q

Foto uitzwaaien groep 8

Schoolplan
Bedankt voor jullie input op de korte digitale vragenlijst. Een eerste indruk delen we hier alvast. De
volledige rapportage bespreken we met het team en de Medezeggenschapsraad, De output zetten we om
in acties in het nieuwe schoolplan en jaarplan.
Over het geheel genomen, geven jullie als ouders aan tevreden te zijn over de sfeer, de inhoud en het
aanbod van de lessen en de informatie en communicatie tussen school en ouders. Dit zijn de hoofdthema’s
van de peiling. De peiling gaat uit van een 4-puntschaal. Alle onderdelen scoren boven de 3 en zijn daarmee
voldoende.
Wel zijn er nuanceverschillen binnen de thema’s. Zo worden de vakbekwaamheid van de leerkrachten en
communicatie via Parro hoog gewaardeerd. De schriftelijke informatie via het rapport en het uitdagen van
de kinderen om zich maximaal te ontwikkelen, zijn voorbeelden van punten die wel voldoende worden
gewaardeerd maar die wat lager scoren. De toelichting die jullie bij elk onderdeel achter konden laten
levert extra input voor de bespreking met het team en de MR.

We zijn blij met de goede respons van jullie en de waardevolle feedback. Fijn dat jullie op hoofdlijnen
tevreden zijn met De Wonderboom.
Vakantierooster
Vandaag staat het vakantierooster en de planning van de vrije dagen op de agenda van de MR. We vinden
het belangrijk dat de vertegenwoordiging van de ouders hierover met ons meedenkt om ook het
perspectief van ouders daarin mee te nemen. In de volgende Info publiceren we de complete planning. Wat
al vast staat, zijn de zomer- herfst- en kerst- en voorjaarsvakanties:
Herfstvakantie

19-10-19 t/m 27-10-19

Kerstvakantie

21-12-19 t/m 05-01-20

Voorjaarsvakantie

22-02-20 t/m 01-03-20

Zomervakantie

18-07-20 t/m 30-08-20

Oudergesprekken
Op 2 juli krijgen de kinderen hun rapport (met uitzondering van de kinderen die net op school zijn gestart).
Middels het rapport willen wij jullie een indruk geven van hoe het nu gaat. Op 4 juli hebben de leerkrachten
in de middag en avond tijd gereserveerd voor gesprekken. Daarnaast worden er op andere dagen tijden
opengezet. Deze laatste ronde is op uitnodiging van de leerkracht of op jullie initiatief. Ouders die worden
uitgenodigd ontvangen via Parro deze week een melding om in te tekenen in de gespreksplanner. Bij de
startgesprekken en de gesprekken in het midden van het schooljaar nodigen we alle kinderen ook uit. Ook

nu zijn kinderen welkom, maar dat is naar eigen inzicht. Als jullie zelf in gesprek willen, kunnen jullie dit
aangeven bij de groepsleerkracht. Dat mag persoonlijk bij de leerkracht of via de mail. Dan ontvang je
vervolgens een melding vanuit Parro om in te tekenen.
Data
20 juni
2 juli
4 juli
8 juli
10 juli
10 juli
12 juli
15 juli
16 juli
17 juli
19 juli

MR en AC vergadering
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:

Zwem je mee met of doneer je voor Swim to Fight Cancer Amersfoort?
...een recreatief zwemevent in het stads decor van Amersfoort waarbij
deelnemers en teams uit de regio Eemvallei zoveel mogelijk donaties ophalen
voor Fight cancer, een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk
kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding. Doe mee en help er
voor te zorgen dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is. Zie de
informatiefolder in het folderrek op de locatie Bonte Koe of kijk op de website.

