Info 20 – 18 juli 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Teamnieuws
Op deze laatste dag voor de zomervakantie kunnen we jullie nog net deze berichten met jullie delen:
Juf Dominique is afgelopen dinsdag bevallen van een dochter. Novée is, na ruim 27 weken, veel te vroeg
geboren en ligt met haar moeder in het ziekenhuis in Velthoven. Naar omstandigheden doet ze het goed en
Dominique en Yannic kunnen naast de zorg en spanning die er is gelukkig ook genieten van dit kleine en
prachtige meisje.
Juf Jacqueline is gisteren bevallen van een zoon, Jip. Hij doet het supergoed en zijn trotse ouders hebben
vanmorgen dit nieuws al met ons en groep 3b gedeeld.
Leerkrachtverdeling
We zijn blij dat we het formatieplaatje voor komend schooljaar rond hebben:
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Zoals in de vorige Info genoemd, zijn 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, juf Saskia en Heleen als onderwijsassistent.
Juf Janneke van Luijk is de afgelopen weken een aantal momenten op school geweest om wat werk op te
pakken. Vanaf september zal zij verder gaan re-integreren.
In het overzicht zien jullie nog twee nieuwe namen: Eveline Mooij en Sharon Boeve. Zij komen ons team
komend jaar versterken.

Foto’s kalender
Ook voor komend jaar maken we een kleurrijke schoolkalender. Hebben jullie foto’s (met een hoge
resolutie) die we mogen gebruiken dan ontvangen we deze graag uiterlijk 22 juli via:
g.massier@pcboamersfoort.nl
Afscheid
Sinds 1996 werkt juf Irma Joosten op de Wonderboom. Vandaag
was na al die jaren dan echt haar allerlaatste werkdag als juf. Ze
gaat genieten van haar prépensioen. Het feest met de kinderen en
met collega’s is al geweest, maar vandaag mocht ze door een
erehaag de school uit lopen.

Eindfeest
Ondanks een beetje regen was het Eindfeest een super sfeervol evenement. Gezellig
om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. Alle
vrijwilligers, en in het bijzonder de ouders van de activiteitencommissie, ontzettend
bedankt voor het leuke feest!
Vind je het ook leuk om als ouder te helpen bij activiteiten komend schooljaar en op
die manier ook andere ouders te leren kennen, dan kun je je opgeven bij de voorzitter
van de activiteitencommissie, Marianne Grimm, via ac.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Planning vakanties en studiedagen 2019 – 2020
Het rooster van de vakanties en studiedagen is rond. Zoals in onderstaand schema te zien is, zijn veel
studiedagen zo gepland dat een weekend of vakantie verlengd is. Om ze ook te spreiden over de
werkdagen van de leerkrachten, is er een verdeling van de studiedagen over de dagen van de week en het
jaar.
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Vanaf 11:30 vrij
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Studiedag
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Studiedag
Vanaf 11:30 vrij
Zomervakantie

08-10-2019
19-10-2019
06-12-2019
21-12-2019
21-02-2020
22-02-2020
02-03-2020
09-04-2020
10-04-2020
13-04-2020
25-04-2020
20-05-2020
21-05-2020
30-05-2020
07-07-2020
17-07-2020
18-07-2020

27-10-2019
05-01-2020
01-03-2020

05-05-2020
22-05-2020
07-06-2020

30-08-2020

Dinsdag
1 week
Vrijdag (dag na Sinterklaasviering)
2 weken
Vrijdagmiddag voor de vakantie
1 week
Maandag (aansluitend aan de vakantie)
Donderdag (aansluitend aan Paasweekend)
Vrijdag
Maandag
1 week en 2 dagen
Woensdag
2 dagen
1 week
Dinsdag
Vrijdagmiddag voor de vakantie
6 weken

Schoolreisjes
In alle groepen wordt in de eerste periode veel aandacht besteed aan groepsvorming. De groepen 4 t/m 7
gaan aan het begin van het jaar op schoolreisje om met elkaar een gezellige dag te beleven. Vind je het leuk
om als begeleider mee te gaan, houd dan alvast deze datum vrij in de agenda. De oproep voor hulpouders
wordt via Parro uitgezet door de nieuwe leerkrachten.
Afscheid
De afgelopen weken hebben we genoten van de kinderen van groep 8 die hun musical hebben geoefend op
de locatie Waterkers. Ook de kleuters kennen de liedjes inmiddels. Uit verschillende lokalen hoorden we
kinderen de liedjes uit volle borst meezingen. De liedjes zijn ook thuis te beluisteren via:

https://soundcloud.com/rep-en-roer-musicals
Tijdens de afscheidsavond hebben de groep 8 kinderen geschitterd in de musical en zijn ze door de
leerkracht mooi toegesproken. Het waren mooie avonden met een slotlied tot besluit:

“Hee, stop de tijd
Hee, dit gaat veel te vlug
Hee, stop de tijd
Hee, dit komt nooit meer terug
Stond die klok maar stil
Ja, dan ging dit nooit voorbij
Want super is het hier
Gewoon super voor jou en mij”

Het team van de Wonderboom wenst iedereen
een fantastische zomervakantie!

Data
19 juli
2 september
9 september
9 september
10 september
11 september
16 september

Laatste schooldag; alle kinderen vrij vanaf 11:30 uur
1e schooldag
schoolreisje groep 6
19:00 – 20:00 uur informatieavond groep 7a+c en 8
20:15 – 21:15 uur informatieavond groep 5 en 6
19:00 – 20:00 uur informatieavond groep 1/2
20:15 – 21:15 uur informatieavond groep 3 en 4
19:00 – 20:00 uur informatieavond groep 7b
Vergadering Activiteitencommissie 20:00 uur, locatie Bonte Koe.

17 september
18 september
24 september
25 september
25 september

schoolreisje groep 7
schoolreisje groep 4
MR vergadering
schoolreisje groep 5
voorlichting door de GGD over hoofdluis

