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We hebben een
fantastische locatie!

We stellen aan je voor..

Nieuwsbrief
hoogtepunten

Proefdag 30 januari.

____

Interesse voor jouw
kind?

Help de Wensboom met
een goede start!

Nieuwsbrief
Een droom die werkelijkheid wordt..

Lieve lezer, 

Onze droom is uitgekomen. De Wensboom start officieel per 6
februari a.s.

Een maand later dan verwacht, maar het is nu dan toch echt
zo ver. We hebben de afgelopen maand hard gewerkt om te
kunnen starten en dat heeft zich uitbetaald. Alle puzzelstukjes
vielen de afgelopen periode in elkaar. We nemen jullie daar
graag in mee en onthullen in deze nieuwsbrief met trots onze
locatie en een deel van ons begeleiders-team!

Locatie
We hebben voor de Wensboom een prachtige locatie
gevonden die we huren per 30 januari jl. Het gaat om de
scouting locatie van Jan Hilgers in het buitengebied van Ede,
naast Veldhuizen. Het is een fantastische oude boerderij met
meerdere lokalen, een gemeenschappelijke ruimte, een
keuken en ‘een hufterproof binnenruimte’ (de deel) waar
kinderen kunnen experimenteren, zagen, technieklessen
volgen, etc. De buitenplaats sluit helemaal aan bij onze visie
en wensen: te midden van de open velden, dichtbij het bos 
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De Wensboom
In verbinding op weg



Begeleiders-team
Waar we minstens zo trots op zijn, is ons
docententeam. Intern noemen we ze ’de
begeleiders’. Wekelijks zullen Hanneke, Diony,
Edwin en Ellen bij de Wensboom lesgeven. Zij
hebben allemaal verschillende expertises die
elkaar mooi aanvullen. Bovenal hebben ze een
groot hart voor de kinderen, het lef om buiten 
 de kaders te denken/doen en weten ze de
verbinding tussen leren en plezier te maken,
tussen links en rechts, tussen hoofd en hart. 

met een mogelijkheid voor een
moestuin, en heel veel ruimte voor
sport- en spel.
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We zijn ontzettend blij dat we deze
vakkundige en ervaren begeleiders
hebben weten te binden aan De
Wensboom. We hebben combinaties
samengesteld waar wij we voldoende
kunnen differentiëren tussen de diverse
leeftijden. We zijn ontzettend blij met de
kennis en ervaring die we hiermee in huis
hebben gehaald, en bovenal met deze
mooie gepassioneerde mensen. We gaan
in de komende periode de begeleiders
persoonlijk aan jullie voorstellen.

Omdat wij een B3 school zijn, worden wij niet gefinancierd door de overheid. Dit betekent dat
we jouw hulp goed kunnen gebruiken. Wil je ons steunen door middel van donatie? Klik dan
hier. Wij zijn ontzettend blij met elke gift, groot of klein.

Goed om te weten is dat wij binnenkort ook een ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn.
Lees hier over de voordelen voor u als donateur.

Crowdfundingsactie

https://www.gofundme.com/f/help-de-wensboom-met-een-goede-start?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
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Help De Wensboom met een goede start
We willen iedereen heel erg bedanken
voor de steun die we hebben gekregen,
o.a. donaties van spullen, geld en/of tijd.
Wil jij ons helpen onze missie te
verwezenlijken? Om kinderen een veilige,
uitdagende en inspirerende leeromgeving
te bieden waarbinnen zij zich op eigen
wijze en tempo over de volle breedte van
het leven kunnen ontwikkelen? Waar ze
leren en leven vanuit hun kern en mét de
natuur? Steun ons dan door geld te
doneren of je in te zetten als vrijwilliger.
We kunnen jullie hulp goed gebruiken!
Sharing = caring.

Crowdfunding
Help je mee? Jouw

donatie wordt
ontzettend

gewaardeerd! 
Klik hier.

Ons team op maandag!

Binnenkort zullen we ons team aan jullie
voorstellen. Kun je niet wachten? Houd
dan de website in de gaten. Hieronder
delen we alvast een foto van de proefdag
met Hanneke en Edwin. Hanneke heeft
ruim 40 jaar onderwijs ervaring en Edwin
gaat met de kinderen aan de slag rondom
sport- en spel. Wat zijn we blij met deze
toppers!

https://www.gofundme.com/f/help-de-wensboom-met-een-goede-start?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1


Interesse/ aanmelden
Heb je interesse voor jouw kind meld je
dan aan. Dat kan via het formulier op de
website of door een mail te sturen naar:
contact@dewensboom.info.
Zodra we door de inspectie zijn
goedgekeurd (dat gebeurt binnen 3
maanden na de start) gaan we nieuwe
kinderen gefaseerd laten instromen. Dit zal
een procedure zijn waarbij we zorgvuldig
afwegen of de Wensboom voor zowel het
kind, de ouders als de bestaande groep
een goede match is.

Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld je af door een email te sturen naar contact@dewensboom.info

Proefdag 30 januari
We willen een samenwerking met 4
Elementen Onderwijs op de
maandagen verkennen. In het kader
daarvan hebben we op 30 januari
een eerste proefdag gehad op onze
super toffe locatie. Dat was
hartstikke geslaagd. Hanneke stond
voor de groep en Edwin gaf de sport-
en dansles. De komende periode tot
aan de voorjaarsvakantie, gaan we
samen toffe projecten doen op de
maandagen. Het beloven leuke dagen
te worden.

https://www.instagram.com/de.wensboom/
https://www.linkedin.com/company/leergemeenschap-de-wensboom/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086236687794

