Info 19 – 3 juli 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Leerkrachtverdeling
We zijn blij jullie vandaag te kunnen informeren over de leerkrachtverdeling voor komend schooljaar. In het
proces hebben we allereerst in kaart gebracht wat elke groep nodig heeft van de leerkracht. Natuurlijk
spelen aansluitend ook de voorkeuren van de leerkrachten een rol maar altijd in deze volgorde. Wij zijn er
in de eerste plaats voor jullie kinderen.
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Juf Anouk Bosman en Esther Bouter gaan na jaren op De Wonderboom te hebben gewerkt een overstap
maken naar het speciaal (basis)onderwijs. Juf Anouk gaat haar kwaliteiten inzetten op de Michaëlschool en
juf Esther gaat dichter bij haar woonplaats Veenendaal werken, op de Donnerschool in de Glind. Een
logische volgende stap in hun loopbaan. Mooi dat zij hun ervaring en kwaliteiten willen inzetten voor
kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
Juf Marjolein Geerling is afgestudeerd als orthopedagoog en heeft besloten daar werk van te maken. Ook
Juf Mariët Hessels heeft een nieuwe baan. Zij heeft een aanbod geaccepteerd van een basisschool in
Hoevelaken en start daar na de zomervakantie. We gaan deze collega’s in de eerste plaats missen als
betrokken teamleden met hart voor kinderen en onderwijs. Tegelijk zijn we groot voorstander van een

leven lang leren en ontwikkelen. Vanuit dat oogpunt is het gaaf dat deze collega’s op nieuwe plekken weer
van toegevoegde waarde zijn in het leven van kinderen waar tegelijk voor henzelf nog een hoop te
ontdekken en te leren valt.
Met het vertrek van collega’s ontstaan ook kansen voor nieuwe collega’s. Met de huidige krapte op de
arbeidsmarkt is de invulling van vacatures best een uitdaging. We hebben gelukkig al twee enthousiaste
leerkrachten aangenomen: juf Ingrid Buijs en juf Ilvy Scherber starten na de vakantie bij ons op De
Wonderboom. We kijken erg uit naar hun komst en hopen dat ze zich snel thuis mogen voelen op De
Wonderboom.
Voor groep 7c hebben we nog een vacature. We werven via de bekende vacaturesites, social media en door
een beroep te doen op ieders netwerk. Willen jullie de vacature ook delen met de mensen in jullie
kennissenkring? Wij gaan graag in gesprek met mogelijke kandidaten.
Er zijn ook collega’s die niet (of minder) voor een groep staan, maar bijvoorbeeld extra ondersteuning
geven aan individuele leerlingen of groepen. Een aantal collega’s doet dat nu ook, zoals juf Annemiek
Prinsen. Deze collega’s zullen hun expertise in de begeleiding voort zetten. Enkele collega’s staan komend
jaar deels ingepland in bovenstaand rooster, maar zullen zich ook inzetten in de ondersteuning en
vervanging.
Op woensdagmiddag 10 juli zal het kennismakingsmoment plaatsvinden. De kinderen gaan dan met hun
groep en ‘nieuwe’ leerkracht een momentje kennismaken. Ook de (bijna) vierjarigen die direct na de
zomervakantie instromen, zijn uitgenodigd voor het kennismakingsmoment. Het start om 13:00 uur.
Kinderen die vanaf oktober vier jaar worden, worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd om dan
te komen kennismaken en wennen.
De groepslijsten met voornamen van de kinderen ontvangen de kinderen op 10 juli op papier.
Het zijn namenlijsten zonder adressen en telefoonnummers i.v.m. de privacy wetgeving. Tijdens de
informatieavond zal er, met jullie toestemming, een lijst rondgaan om contactgegevens van ouders uit te
wisselen
Studiedag a.s. maandag 8 juli
Maandag zijn we als compleet team bij elkaar tijdens onze de laatste teamstudiedag van dit schooljaar. We
analyseren samen de leeropbrengsten op de kernvakken (rekenen, lezen en taal) van de afgelopen periode
en gaan met elkaar in gesprek over wat heeft gewerkt en welke aandachtspunten we het komende
schooljaar meenemen. We besteden ook aandacht aan ons begaafdenbeleid. We hebben al mooie
basisvoorzieningen gerealiseerd op onze school voor leerlingen die (mogelijk) meer- of hoogbegaafd zijn
maar er altijd ruimte voor groei. Ten opzichte van de andere scholen in Nieuwland zijn we al ver in deze
ontwikkeling. We delen met hen onze kennis en ervaring. De gezamenlijke ambitie van de drie scholen is
dat er zoveel mogelijk kinderen uit Nieuwland in hun eigen wijk naar school kunnen gaan.
Eindfeest
Op woensdag 10 juli organiseert de Activiteiten Commissie een geweldig eindfeest voor iedereen van de
Wonderboom. Dit is de kans om andere kinderen, ouders en ons team te ontmoeten onder het genot van
een hapje en drankje. In tegenstelling tot andere jaren, kunnen we dit jaar niet terecht bij ASC Nieuwland
i.v.m. de aanleg van nieuwe velden, daarom wordt het eindfeest georganiseerd rondom de locatie
Waterkers.
Alle kinderen ontvangen 2 bonnetjes voor gratis frisdrank. Daarnaast is er gratis limonade verkrijgbaar. Bij
verschillende foodtrucks zijn lekkernijen te koop.

Willen jullie zoveel mogelijk lopend of op de fiets komen? Er is geen parkeergelegenheid voor auto’s op het
terrein. Muntjes kunnen alleen met contant geld betaald worden. Bij een aantal foodtrucks kun je met pin
betalen.
De AC heeft voor verschillende activiteiten op 10 juli nog hulp nodig. We nodigen je van harte uit om een
handje te helpen. Dit kan je aangeven via de Parro agenda. Daar staan drie taken op 10 juli.
Heel graag tot volgende week woensdag!
Planning vakanties 2019 – 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Data
4 juli
8 juli
10 juli
10 juli
12 juli
15 juli
16 juli
17 juli
19 juli

19-10-19
21-12-19
22-02-20
10-04-20
13-04-20
25-04-20
21-05-20
30-05-20
18-07-20

27-10-19 1 week
05-01-20 2 weken
01-03-20 1 week
Vrijdag
Maandag
05-05-20 1 week en 2 dagen
22-05-20 2 dagen
07-06-20 1 week
30-08-20 6 weken

Oudergesprekken op uitnodiging / intekening
Teamstudiedag (alle kinderen vrij)
Doorschuifmoment / kennismaking nieuwe groepen 13:00 – 13:45
Wonderboom Eindfeest (locatie Waterkers)
Afscheidsmusical groep 8a
Afscheidsmusical groep 8b
Afscheidsmusical groep 8c
11:00 uur uitzwaaien groep 8
Laatste schooldag; alle kinderen vrij vanaf 11:30 uur

