
Nieuwsbrief donderdag 11 maart 2021 

 

Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op veel basisscholen worden klassen naar huis gestuurd. Tot op heden ontspringt onze 

school de dans! Leerlingen die getest worden, zijn (gelukkig) negatief en positief geteste 

leerkrachten hebben er tot op heden gelukkig niet voor gezorgd dat een hele klas naar huis 

moet. Deze informatie deel ik met u uit voorzorg en om u alvast voor te bereiden op hetgeen 

wellicht (nog) gaat gebeuren. Op het moment dat een leerkracht of kind positief wordt 

getest, zal de desbetreffende groep, naar huis gestuurd worden. Dit houdt in dat alle 

kinderen van een groep in de ochtend weer opgehaald moeten worden/zelfstandig (oudere 

kinderen) naar huis gaan. Dat het lastig is om dan ineens thuis opvang te regelen, besef ik 

me. Ik heb echter geen alternatief.  

Ik wil u vragen hiermee rekening te houden, aangezien de kans aannemelijk is dat ook onze 

school wordt getroffen door positief geteste leerkrachten/leerlingen. Laten we hopen dat 

het niet zover komt. 

In groep 1-2a staat sinds de voorjaarsvakantie juf Fenne in de groep. Dit heeft alles te maken 
met de tijdelijke afwezigheid van juf Maringe. Vóór de voorjaarsvakantie is de knie van juf 
Maringe uit de kom gegaan. Haar knieschijf is tijdens die beweging langs het bovenbeenbot 
gegaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een stukje van de achterkant van haar knieschijf is 
afgebroken en nu rondzwemt in haar knie. Dat stukje beweegt dus en afhankelijk van waar 
het zich bevindt kan zij haar been recht of krom houden. Het ene moment doet het geen pijn 
en het andere moment juist heel veel.  Ze kan op dit moment niet steunen op haar 
rechterbeen en daarom ook niet lopen. Vandaag wordt zij hieraan geopereerd en dan zal de 
pijn hopelijk ook snel afnemen. Tot het moment dat juf Maringe weer op school zal zijn, 
vangt juf Fenne op maandag t/m donderdag de groep op. Wekelijks bekijken we wie de 
vrijdag kan draaien. 
 
 

 



Enige tijd geleden vertelde ik u dat we sinds dit jaar werken met leerteams. Vanuit visie 

maken we keuzes, die altijd in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen zijn. Twee 

weken geleden kon u lezen waar het leerteam zicht op ontwikkeling mee bezig is en wat hun 

doelen voor dit schooljaar zijn. Het invoeren van een methode voor sociaal emotioneel leren 

en het uitwerken van een nieuwe rapport, dat vanaf volgend schooljaar mee zal gaan. 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de ontwikkelingen van het leerteam rekenen. Wat is er 

de afgelopen jaren veranderd en waar staan we nu? 

Dan nog aandacht voor de toetsen van het leerlingvolgsysteem, die op dit moment worden 

afgenomen in de groepen. Deze Midden-toetsen (begrijpend lezen, spelling, 

rekenen/wiskunde en avi/DMT) worden door ons gebruikt om de nieuwe beginsituatie vast 

te stellen. Waar staan de kinderen op dit moment? en hoe kunnen we hier het beste op 

aansluiten? Daarnaast worden de toetsen geanalyseerd om te bepalen waar een groep staat 

en wat er in de groep de komende periode nodig is. U ontvangt als ouder een uitdraai van 

de gemaakte toetsen van uw kind, met daarbij een uitleg over hoe u de resultaten dient te 

lezen.  

Deze uitdraai, met begeleidend schrijven ontvangt u donderdag (25 maart). Mocht de 

leerkracht het nodig vinden om een mondelinge toelichting te geven, dan zal hij/zij hierover 

contact met u opnemen.  

Met vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 
Nieuws vanuit leerteam Rekenen 
 
Als leerteam rekenen zijn we aan het begin van het jaar heel fanatiek gestart om te kijken 

waar we op dit moment stonden. We kwamen toen tot de conclusie dat er nog geen echte 

visie op papier beschreven stond en er daardoor niet een lijn getrokken kon worden voor het 

rekenonderwijs. De taak van ons leerteam was dan ook snel duidelijk: een nieuwe visie op 

het gebied van het rekenonderwijs ontwikkelen voor BS Wandelbos. Hiervoor zijn wij gestart 

om onszelf en de leerlingen een doel te stellen, namelijk: alle leerlingen van BS Wandelbos 

zijn aan het eind van hun schoolloopbaan functioneel gecijferd. Dit houdt in dat alle 

leerlingen aan het eind van de basisschool hun rekenvaardigheden optimaal kunnen 

benutten in het dagelijks leven. Denk hierbij aan het doen van de boodschappen (inschatten 

hoeveel geld je mee moet nemen, afrekenen, weten hoe veel geld je terug krijgt, etc.). 

Vervolgens zijn we onze visie verder scherp gaan stellen door onze visie onder te verdelen in 
de vier Wandelbospijlers, die de onderlegger vormen voor ons onderwijs en alle keuzes die 
we maken:  



• De Wandelbosleerling: wat verwachten we van onze leerlingen? 
• De Wandelbosomgeving: hoe gebruiken we onze methode en hoe geven we onze 

lessen vorm?  
• De Wandelbosleerkracht: welke competenties heeft een leerkracht nodig op het 

gebied van rekenen om goed onderwijs te verzorgen? 
• De Wandelbosouder: hoe kunnen de ouders de rekenontwikkeling van de leerlingen 

versterken? 

Hieronder liggen nog veel meer vragen die we nu nog verder aan het onderzoeken zijn. Hier 
zijn we momenteel dan ook nog druk mee bezig. Ook willen we ons nog gaan richten op de 
doorstroming van de periode voor school richting de kleuters en dan richting groep 3 (hoe 
sluit ons rekenonderwijs in de onderbouw aan op de methode van de groepen 3 t/m 8).  
Tenslotte willen we nog gaan inventariseren welke didactische hulpmiddelen er op school 
aanwezig zijn, welke nog ontbreken en hoe we deze vervolgens in de toekomst gaan 
inzetten. 
 
Hierdoor denken wij onze visie nog scherper weg te kunnen zetten, waardoor er een heel 
duidelijke lijn ontstaat van de groepen 1 t/m 8. Zo wordt er in de onder- en middenbouw 
gewerkt aan een stevige fundament, en gaan de leerlingen in de hogere groepen een steeds 
stevigere rekenmuur opbouwen. 
 
  
Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 
 
"De verrijkingsklas op BS Wandelbos; Om te voldoen aan de leerbehoeften van alle 
leerlingen.  
Op verzoek van de MR hebben Joyce Koolen (IB’er) en Yvonne Weerts (Leerkracht 
verrijkingsklas) tijdens de online vergadering van 9 februari 2021 een presentatie gegeven 
over de verrijkingsklas. Dit om een beter beeld te krijgen van wat de school doet aan 
maatwerk voor de leerlingen. Graag informeren wij jullie hierover.  
De verrijkingsklas is er voor kinderen die in het reguliere traject goede resultaten boeken, 
makkelijk mee kunnen in de klas en uitgedaagd moeten worden. De aandacht binnen de 
verrijkingsklas ligt op het ontwikkelen van executieve functies, zoals het plannen, doorzetten 
en samenwerken. Leerlingen werken projectmatig aan persoonlijke doelen en doen dit 
volgens een vaste structuur.  
De basis moet altijd op orde zijn dus daarom is er regelmatig overleg met de juf of meester 
van de klas waarin het kind zit.   
Afgesproken is dat het stukje maatwerk, ook voor kinderen die moeite hebben om mee te 
gaan in het reguliere traject, binnen de school nog zichtbaarder mag zijn voor de ouders. 
Hoe de school dit gaat doen, wordt nog bekeken." 
 

Duurzaamheid op basisschool Wandelbos 
 
Een aantal maanden geleden hebben we op school geteld hoeveel plasticzakjes en 
drinkkartons er meegenomen worden. Ook is er gevraagd wie er allemaal met de fiets, te voet 
en met de auto naar school komt. Dit hebben we gedaan om te onderzoeken hoe duurzaam 
Xpect Primair is, maar ook hoe duurzaam basisschool Wandelbos is. 



 
Uit de eerste meting blijkt dat wij het redelijk doen als basisschool! Tijdens de eerste meting 
waren er maar 26 drinkverpakkingen en 53 boterhamzakjes geteld. Wat zou het toch geweldig 
zijn om overal 0 te hebben staan! 
 
Binnenkort komt er weer een meting. Helpt u ons mee? Het zou toch geweldig zijn om geen 
drinkverpakkingen, plasticzakjes en allerlei andere plastic verpakkingen meer te hebben!   
 

 

 

Nieuws vanuit de Ouderraad  

Voor de Carnavalsvakantie hebben alle kinderen een brief met scoreformulier 

mee naar huis gekregen om deel te nemen aan de Maskerspeurtocht. Na de 

vakantie konden de scoreformulieren worden ingeleverd op school om kans te 

maken op een prijsje.  

We hebben van 14 kinderen een scoreformulier terug mogen ontvangen.  

We konden niet kiezen wie de winnaar was, dus hebben we ervoor gekozen om alle 14 

kinderen een prijsje te geven. Zij mogen allemaal een ijsje gaan halen bij ‘De IJskoning’ en 

hebben hiervoor 

via hun juf of 

meester een 

tegoedbon 

gekregen. 

 

 

 

 



 

 

Voor de Carnavalsvakantie hebben alle kinderen een brief met scoreformulier mee naar huis 

gekregen om deel te nemen aan de Maskerspeurtocht. Na de vakantie konden de 

scoreformulieren worden ingeleverd op school om kans te maken op een prijsje.  

We hebben van 14 kinderen een scoreformulier terug mogen ontvangen.  

We konden niet kiezen wie de winnaar was, dus hebben we ervoor gekozen om alle 14 

kinderen een prijsje te geven. Zij mogen allemaal een ijsje gaan halen bij ‘De IJskoning’ en 

hebben hiervoor via hun juf of meester een tegoedbon gekregen. 

In het handboek van de Ouderraad hebben we vastgelegd wanneer 

iemand een attentie vanuit de OR ontvangt.  

Meneer Arjen en juf Melanie hebben de afgelopen periode beide een 

cadeautje ontvangen. Meneer Arjen voor de geboorte van zoon Xef 

en juf Melanie voor de geboorte van dochter Malia. We wensen hun 

natuurlijk veel geluk!! 

Dinsdag 9 maart hadden we weer een (online) vergadering van de 

Ouderraad. We hebben een gezellige club ouders om de verschillende 

activiteiten te organiseren. Doordat we meer samenwerken met de 

Medezeggenschapsraad (MR), kunnen we ook meedenken over andere onderwerpen die 

voor de school van belang zijn.  

Maar… vele handen maken licht werk, dus we zijn op zoek naar nieuwe leden voor de 

Ouderraad.  

Kom jij onze gezellige club versterken? 

Stuur dan een mailtje naar onderstaand 

adres en je ontvangt (vrijblijvend) een 

uitnodiging voor de volgende vergadering. 

Ook voor andere vragen of opmerkingen 

zijn we op dit mailadres bereikbaar: 

ouderraadwandelbos@outlook.com 
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