
Voor in de nieuwsbrief van donderdag 21 januari 2021 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Helaas gaan de basisscholen volgende week nog niet open, ondanks dat het kabinet de hoop had ze 

eerder te openen. De sluiting zal tot minimaal 8 februari gaan duren. Laten we hopen dat we dan 

echt de kinderen weer volledig op school kunnen laten komen. Tot die tijd geven we met elkaar het 

onderwijs zo goed mogelijk vorm. Ik weet dat we veel vragen van jullie als ouders. Naast de eigen 

werkzaamheden ook nog het thuisonderwijs coördineren is een stevige opdracht die dagelijks terug 

komt. Ik heb dit al eerder aangegeven, we nemen hier echt ons petje voor af. Zeker in deze tijden 

moeten we elkaar helpen waar mogelijk en proberen om samen de ontwikkeling van onze kinderen 

te stimuleren.  

Rapporten groepen 1 t/m 7:  

Al zien de klassen er anders uit en geven we helaas geen fysiek onderwijs, kinderen ontwikkelen zich 

en het in beeld brengen hiervan is één van onze taken. Vandaar dat we de rapporten en ouder-

kindgesprekken ook gewoon door laten gaan.   

Op donderdag 11 februari gaan de Kijk-verslagen voor de groepen 1-2 mee en de rapporten voor de 

groepen 3 t/m 7. De rapporten voor de kinderen van de midden- en bovenbouw , zien er net als de 

vorige keer weer iets anders uit. Het is wederom een trots-verslag waarin u kunt lezen waar uw kind 



trots op is, hoe het gaat met lezen, taal en rekenen, en waar de aandachtspunten voor de komende 

periode liggen. Normaal gesproken worden ook de toetsen van het leerlingvolgsysteem toegevoegd. 

Deze toetsperiode is landelijk opgeschoven naar een periode ná de Carnavalsvakantie. De 

voorwaarde om de toetsen af te nemen is namelijk dat kinderen eerst 2 weken fysiek onderwijs 

hebben gehad. 

De gesprekken n.a.v. deze rapporten vinden plaats in de week na de Carnavalsvakantie. Vanaf 

maandag 8 februari kunt u hiervoor intekenen via Parro (een digitaal gesprek met de leerkracht).  

De leerkrachten maken hierbij gebruik van de mailadressen van de kinderen, die bij ons bekend zijn. 

Aan de ouders van de leerlingen uit groep 1-2 zal gevraagd worden welk mailadres gebruikt kan 

worden door school om via Teams met elkaar in gesprek te gaan. Hiervoor ontvangen deze ouders 

een briefje waarop zij dit kunnen aangeven. 

Adviesgesprekken groep 8:  

Deze gesprekken worden aan het eind van de maand januari gevoerd. Dit zal via Teams (account 

kind) gebeuren. Ouders van groep 8 krijgen hiervoor een uitnodiging van juffrouw Carla. Het is de 

bedoeling dat de leerkracht met ouder(s) en kind het gesprek voert. De gesprekken worden gevoerd 

op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 26 januari en 5 februari. 

Noodopvang op basisschool Wandelbos 

Op onze school werken alle collega’s iedere dag hard om het onderwijs voor ieder kind op onze 

school zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. Er wordt heel wat verwacht van de juffen en 

meneren. Naast de lessen voorbereiden, alles in orde maken en contacten onderhouden met 

kinderen en ouders, wordt er ook nog opvang op school verzorgd.  

Gemiddeld komen er zo’n 80 leerlingen naar de opvang. Dit vraagt om een strakke organisatie, 

waarbij steeds gekeken wordt, wie voor welke groep staat. Groepen worden gecombineerd en 

kinderen die elkaar nog niet zo goed kennen, zitten nu ineens bij elkaar. Dit is onwennig en ook het 

feit dat de eigen juf of meneer er niet altijd is, levert soms wat spanningen op.  

We willen dit zo goed mogelijk begeleiden en doen er alles aan om het voor de kinderen goed te 

regelen. Mochten er zich probleempjes voordoen, dal praten we die op school uit. Daarnaast is er 

altijd even overleg met de eigen juf of meneer, want die kent zijn/haar eigen kinderen het allerbeste. 

Als we van mening zijn dat ook de ouder(s) op de hoogte moeten zijn van een incident op school, dan 

wordt de ouder door school gebeld.  

Hiermee hoop ik u voldoende ingelicht te hebben. Zoals het er nu naar uitziet moeten we nog 2 

weken volhouden voordat alle kinderen weer naar school kunnen komen. Laten we dit hopen! 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 februari 2021. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 
 



Nieuws vanuit onze noodopvang 
 
Onderbouw opvang  
De afgelopen weken heb ik met veel plezier de onderbouw opvang gedaan. Ik probeer samen met de 
kinderen er een normale schooldag van te maken, de structuur en regelmaat geeft rust aan de 
kinderen. Hierdoor weten ze waar ze aan toe zijn. We beginnen in de ochtend met een kring waarbij 
de dagen van de week besproken worden en wat we gaan doen, speel/werk tijd met daarbij 
opruimen en ook zeker buiten spelen en gymmen horen er bij. Ook kijk ik de filmpjes die op Parro 
komen, samen met de kinderen, zodat ze niks missen als ze op de opvang zijn.  Dat de kinderen 
plezier hebben vind ik heel belangrijk en daar maak ik ook zeker ruimte voor. Met de hele klas buiten 
verstoppertje spelen of liedjes zingen in de kring hoort er dan ook bij!   
Met vriendelijke groet,  
Meneer Geza 
 
Het is best wel leuk op de noodopvang, omdat je wel een paar kinderen uit je klas ziet.  
Het lijk mij wel leuk om ook een keer thuis te werken, maar ja het is ook fijn hier.  
Omdat ik gewoon vragen kan stellen en omdat ik gewoon mijn juf kan zien.  
Ik wil wel dat we weer gewoon naar school kunnen.  
We moeten eigenlijk gewoon werken en houden ook pauze en we spelen buiten. 
 
Van Lotte groep 6a. 
 
Hallo wij zijn Jahlycia en Lina en wij gaan jullie vertellen wat we allemaal doen op de noodopvang en 
hoe het precies gaat.  
We krijgen maandag een mapje met de planning en daarbij de werkbladen die je moet maken. 
Op de noodopvang maken we de werkbladen die we op die dag moeten maken.  
Als je het af hebt binnen de tijd, kan je iets voor jezelf doen of extra werk maken. 
Als je het niet binnen de tijd af hebt moet je het mee naar huis nemen of je maakt het de volgende 
dag af. Net als de normale schooldagen hebben we ook pauze: om 10:15 korte pauze en om 12:15 de 
grote pauze.  
 
We zijn dus echt niet de hele dag gewoon aan het chillen. We werken gewoon hard door net als een 
normale schooldag.  
 
Nu weten jullie hoe het gaat op de noodopvang.  
Bedankt voor het lezen! 
 
 


