
Nieuwsbrief donderdag 4 februari 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het is al bijna een jaar geleden dat we werden geconfronteerd met het Coronavirus. Ik had 

nooit verwacht dat ik een jaar later nog steeds stukjes typ, die eigenlijk alleen lijken te gaan 

over dit virus. Ongelooflijk!  

Maandag 8 februari is het dan zover: we gaan weer open! In het weekend kregen we dit 

nieuws te horen, maar hoe we dit dan het beste kunnen organiseren en wat hier allemaal bij 

komt kijken, wordt er niet bij verteld. Hier zijn we dan ook volop mee bezig. Ik zou willen dat 

ik het kant en klare plan al klaar had liggen, maar dat is helaas niet zo. Vandaag zetten we de 

puntjes op de i en informeer ik onze medezeggenschapsraad, zodat ik vanavond met u kan 

communiceren onder welke voorwaarden we maandag weer verantwoord en veilig open 

kunnen.  Houd uw mail dus in de gaten! 

 

 



Laat ik u ook eens meenemen in de schoolontwikkelingen, die ondanks het thuisonderwijs 

en de noodopvang, gelukkig gewoon doorgaan.  

Vanaf dit schooljaar werken we op onze school met 4 leerteams, te weten rekenen, taal, 

zicht op ontwikkeling en natuur- en milieueducatie. Deze leerteams schrijven een visiestuk 

over hoe wij op onze school taal, rekenen, NME en kwaliteitsdenken, vormgeven. De basis 

moet op orde zijn! Vanuit een gedragen en gedegen visie kan ons onderwijs de komende 

jaren alleen nog maar verder ontwikkelen.  

De afgelopen jaren zijn we teruggegaan naar houvast door de methode strikter te volgen en 

onze lessen te geven volgens elementen van het EDI (effectieve directe instructie)-model. 

Het geven van een heldere instructie met een duidelijk doel voor ogen. Zo hebben we de 

methode STAAL voor spelling en grammatica ingevoerd, waardoor de doorgaande lijn 

gewaarborgd kan worden. Kinderen die nu in groep 3-4 zitten, leren spellingsregels, waar de 

leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 in de jaren daarop op voort kunnen borduren. We 

spreken op deze manier dezelfde taal en dat is essentieel voor het aanleren van regels.  

U leest dat ik enthousiast ben en dat klopt. De manier van werken in de verschillende 

groepen wordt steeds herkenbaarder. We werken allemaal met eenzelfde werkwijze en met 

dezelfde kapstok. Hierdoor kunnen we met een goed gevoel de kwaliteit waarborgen en op 

een hoger plan tillen. We denken namelijk dat het nodig is om de opbrengsten verder te 

verhogen. 

De komende maanden zal er vanuit ieder leerteam een stukje opgenomen worden waarin 

wordt toegelicht waar we op school mee bezig zijn en wat u in de toekomst kunt 

verwachten.  

In mijn stukje ook aandacht voor het verslag dat donderdag 11 februari meegaat. We zijn op 

school flink bezig om ons huidige verslag te veranderen. Vanuit het  oudertevredenheids-

onderzoek is ook duidelijk naar voren gekomen dat ons huidige verslag geen goed beeld 

geeft van de ontwikkelingen van uw kind. Het is lastig om te zien waar uw kind op het gebied 

van lezen, rekenen of spelling staat en wat dit concreet inhoudt.  

De bedoeling is dat er op het eind van dit schooljaar voor de groepen 3 t/m 8 een compleet 

nieuw verslag is, zodat we dit vanaf volgende schooljaar (21-22) mee kunnen geven. In dit 

verslag zal ook ruimte gemaakt worden voor het sociaal emotioneel leren.  

Voor nu....een trotsverslag!  

In dit verslag kunt u lezen hoe uw kind ervoor staat op het gebied van lezen, schrijven 

(groepen 3 en 4) spellen, rekenen en thematisch onderwijs (groepen 5 t/m 7). Daarnaast een 

geschreven stukje over hoe de leerkracht het kind heeft ervaren tijdens het thuisonderwijs. 

Het is een woordverslag waarbij de leerkracht ook aangeeft waar de aandachtspunten voor 



de komende periode, liggen. We hopen dat u uw kind in dit verslag herkent. In het ouder-

kindgesprek kunt u met de leerkracht inhoudelijk in gesprek gaan over dit verslag.  

Het intekenen voor dit digitale gesprek kan vanaf a.s. maandagmorgen (8 februari) via Parro.  

Rest mij te zeggen: houd nog even vol want het einde van het thuisonderwijs is in zicht. Ik 

zou bijna zeggen...dat vieren we! Dat mag dan helaas weer niet, maar dat gaat vast ook weer 

goed komen. 

Met vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en 

leerkrachten van de school. In ons geval zijn dat drie leerkrachten en drie ouders. Via de 

medezeggenschapsraad praten ouders en leerkrachten mee over het schoolbeleid. 

Binnenkort komt er een (ouder) MR plek vrij. Een lid heeft een zittingsperiode van twee jaar 

en daarna is hij/zij herkiesbaar. Zijn er meerdere belangstellenden, zullen er verkiezingen 

worden uitgeschreven. Vandaar een oproep aan alle ouders. Wilt u ook zeggenschap? Heeft 

u belangstelling om deel te nemen aan de MR en heeft u affiniteit met de rol van een 

secretaris? Wij vergaderen altijd op een dinsdagavond. De volgende vergadering is op 

dinsdagavond 9 februari ’21. Sluit gerust een keer aan. 

U kunt uw belangstelling of kandidaatschap kenbaar maken via 

bs.wandelbos@xpectprimair.nl o.v.v. vacature MR. 

Wij vragen u een korte motivatie mee te sturen waarin u aangeeft waarom u zich kandidaat 

stelt. Vragen?  Laat ze horen! 

Hartelijke groet, 

Namens de MR 

Juf Linda, juf Jessy, Meneer Erwin en namens de ouders: Siem Jimmink,  Dennis Roepan en 

Udo de Been
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Nieuws vanuit de Ouderraad 

De Ouderraad van basisschool Wandelbos helpt de school met het organiseren van niet-

lesgebonden activiteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval) en het organiseren van 

sporttoernooien (o.a. Warandeloop en voetbaltoernooi). Vanwege bekende redenen zijn de 

meeste activiteiten dit schooljaar helaas niet doorgegaan. We hebben 

daarom ook een aantal vergaderingen afgelast.   

Maandag 25 januari hadden we wel een vergadering. In deze (online) 

vergadering heeft meneer Roberto een presentatie gegeven over de uitslag 

van het oudertevredenheidsonderzoek. Voor ons als ouders een herkenbare 

uitslag met veel punten waar de school trots op mag zijn en een aantal verbeterpunten waar 

al hard aan gewerkt wordt.  

Ook de viering van Carnaval stond op de agenda. Dit zou plaats moeten vinden op vrijdag 12 

februari. Op het moment van vergaderen is het nog niet duidelijk of de scholen dan open 

zijn. En ook als de scholen wél open zijn, is het nog onduidelijk wat er mogelijk is. Daarom 

hebben we besloten om dit jaar geen uitbundige Carnavalsviering te organiseren. 

Maar… we willen Carnaval ook niet helemaal 

aan ons en jullie voorbij laten gaan. We hebben 

iets anders bedacht, waaraan iedereen corona-

proof mee kan doen. Wat het precies is blijft nog 

even een verrassing. In de week van 8 februari 

ontvangen alle kinderen meer informatie bij hun 

lespakketje. We hopen dat er veel kinderen meedoen!  

 

Voor vragen, opmerkingen of het (vrijblijvend) deelnemen aan een vergadering, 

zijn wij bereikbaar via het volgende mailadres: 

ouderraadwandelbos@outlook.com  

 

Het thuisonderwijs bij de kleuters en trotse leerkrachten!  
  
Net voor de kerstvakantie kwam daar ineens het bericht dat de scholen weer gingen sluiten. 

Waar wij als onderbouwteam zo naar uit hadden gekeken, het samen vieren van kerst en het 

leuk afsluiten van het jaar, kon helaas niet doorgaan. Een enorme domper! Niet alleen voor 

ons, maar ook voor de kinderen en ouder(s)/verzorger(s).  

Ondanks de tegenslag wisten wij de knop snel weer om te zetten en zijn we aan de slag 

gegaan met het voorbereiden van het thuisonderwijs. Een groot voordeel ten opzichte van 

de eerste lock-down is dat we nu meer voorbereidingstijd hadden en dat het niet de eerste 

keer meer was. Sommige punten van de vorige keer hebben we behouden en andere 
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hebben we juist aangepast. Dit heeft geleid tot een plan waar wij zeer tevreden over zijn en 

waar wij veel positieve feedback op hebben gekregen.  

Wij als onderbouwteam willen via deze weg ook even feedback geven aan alle ouders en 

tijdelijke leerkrachten thuis. Wij zijn namelijk ontzettend blij en trots op alles wat wij zien 

gebeuren. We krijgen iedere dag veel foto’s en filmpjes binnen, er wordt veel werk 

ingeleverd op de vrijdag en we zien een hoge betrokkenheid. Wij weten dat het voor ouders 

heel lastig kan zijn om naast het eigen werk wat gedaan moet worden ook nog eens de 

leerkracht te spelen. Daarom een groot compliment voor iedereen, wij als onderbouwteam 

zijn trots!   

 Juf Maringe, juf Kim, juf Yvonne, meneer Maarten en meneer Geza  

 

Stichting Leergeld 

Alle kinderen mogen meedoen!  

Leergeld helpt gezinnen met een laag inkomen In steeds meer 

gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met desportclub, zwemles of 

muziekles. Ook de kosten voor het voortgezet onderwijs zijn voor steeds meer ouders niet 

op te brengen. Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar.  

Meedoenregeling  

Als u in aanmerking komt voor de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg dan komt u 

ook in aanmerking voor hulp van Stichting Leergeld. Op onze website leest u meer en kunt u 

meteen een aanvraag doen. www.leergeld.nl/tilburg/ . Heeft u geen Meedoenregeling dan 

heeft Leergeld uw inkomensgegevens nodig. U komt in aanmerking voor hulp bij een 

inkomen tot 130% van een bijstandsuitkering.  

Wat kunt u aanvragen?  

Schoolkosten :  

Basisschool: bijdrage voor schoolreis of schoolkamp. Voortgezet onderwijs: een 

tegemoetkoming voor schoolspullen zoals schriften, kaftpapier, verplichte gymkleding. Als 

het nodig is een fiets (tweedehands) om naar school te fietsen, een laptop of computer.  

Zwemles, diploma A en B  

Eén naschoolse activiteit per kind per jaar:  

Sport: contributie Cultuur: muziekles, dansles Scouting: contributie Er is ook een 

tegemoetkoming voor kleding en/of benodigdheden  



Krijg ik geld van Stichting Leergeld?  

Nee u krijgt geen geld. Stichting Leergeld werkt samen met heel veel verenigingen en 

organisaties. Als u een aanvraag doet en hij wordt goedgekeurd dan betaalt Leergeld de 

contributie direct aan de vereniging of organisatie. Voor de aanschaf van kleding, 

schoolspullen, laptop of een fiets hebben we afspraken met winkels. U krijgt dan de laptop 

of fiets of ontvangt een pasje of bon met een tegoed om de spullen te kopen.  

Hulp nodig bij het aanvragen?  

In verband met de coronamaatregelen kunt u het best een aanvraag doen via onze website. 

Misschien kan iemand in uw omgeving u hiermee helpen. Lukt dat niet dan hebben we op 

een aantal plekken al een spreekuur, dit staat op de website. Deze informatie wordt steeds 

aangepast. www.leergeld.nl/tilburg/ U kunt Stichting Leergeld ook bellen: Maandag tot en 

met donderdag van 09.00-12.30. Telefoon 013-5801211 

 

 


