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   Kinderopvang Wonderboom

Weekspreuk 

De macht der gedachten neemt vorm aan 

In verbinding met de geestgeboorte. 

Ze laat de verdoezelde zinnenprikkels 

In volle helderheid verschijnen. 

Wanneer de volheid van de ziel 

Zich wil verenigen met het wereldworden, 

Moet de openbaring der zinnen 

Het licht van het denken ontvangen. 

Rudolf Steiner 

      10 Februari 2023Week 6

Wonderboom - Website

Voor de Wonderboom zijn we bezig een nieuwe 
website vorm te geven. We verwachten deze ergens 
in het voorjaar te presenteren. 

Samen met de oudercommissie heb ik al een 
inventarisatie gehouden wat betreft onderwerpen die 
zeker een plekje moeten krijgen op de nieuwe site. 

Wanneer de site in de lucht is hoor ik graag feedback 
over zaken die je nog mist, of zaken waar je juist 
gelukkig van wordt.

Groet, Mar Verleg

Alaaaaaf!!

Volgende week vrijdag 
is het zo ver 
CARNAVAL!

Bij dat feest hoort ook 
altijd een, door de 
leerlingen gekozen, 
prins en prinses die 
alle festiviteiten 
overzien en de beste 
act uitkiezen!

Dit jaar zijn dat;

Prins; Moos (4a)
Prinses; Emma (6a)



Agenda 

14-02 
Vilten voor ouders 

15-02 
Ouderatelier 

17-02 
Carnavalsfeest 

Korte dag! 
Kleuters 13.05 

Groep 3-8 13.15 

18-02 / 26-02 
Carnavalsvakantie 

Agenda 

08-03 
Ouderavond 

Peutergroepen 

10-03 
Studiedag 

Alle kinderen vrij 

13-03 
Studiedag 

Kleuterbouw 
Alleen kleuters 

vrij 

Vilten voor ouders - Voorjaarsbloemen

Aankomende dinsdagmiddag 14 februari kun je weer aansluiten 

De viltbijeenkomsten zijn om de 2 weken en bedoeld voor ouders die een handje 
mee willen helpen om de school van nieuwe seizoenstafel items te voorzien. 
Kim van Waardenburg legt alles stapsgewijs uit en zorgt voor de materialen.

Elke keer meedoen of incidenteel? Alles kan! 
Of je nu beginner bent of al enige ervaring hebt, het maakt niet uit. 
Deelname is gratis. Graag wel opgeven vooraf per mail: viltk@yahoo.com 

Met vriendelijke groeten, 
Kim van Waardenburg

mailto:viltk@yahoo.com

