
Nieuwsbrief donderdag 8 april 2021 

 

Nieuws vanuit de directeur  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn weer twee weken verder en inmiddels hebben we helaas al een paar groepen naar 

huis moeten sturen. Op school houden we ons aan de richtlijnen en laten we kinderen in het 

gebouw alleen in de eigen bubbel werken en spelen. Dit om bij een besmetting het aantal 

leerlingen dat naar huis moet, te beperken tot één groep.  

Bij een besmetting van een leerling of leerkracht, wordt zorgvuldig bekeken wat er op school 

moet gebeuren. Zo heb ik overleg met de ouder(s) en de GGD om de richtlijnen vast te stellen.  

De besmettelijke periode: 

Met klachten: vanaf 48 uur voorafgaand aan de start van de klachten tot minimaal 7 dagen en 

24 uur klachtenvrij 

Zonder klachten: op moment van test tot minimaal 5 dagen na test klachtenvrij. Toch 

klachten? Zie hierboven. 

Hoe gaan we te werk bij een positief getest leerling of leerkracht? 

- Bepalen van de nauwe contacten  

- Deze contacten worden door de directeur ingelicht middels een brief 

- Tevens wordt de BSO ingelicht 

- Dag 0 wordt bepaald (de dag dat de klachten zijn begonnen) 

- Dag 5 wordt bepaald, de dag waarop getest kan worden 

- Bij een negatieve test en geen klachten…naar school 

- Bij het niet laten testen, pas ná 10 dagen, zonder klachten weer naar school  

Wanneer een leerling of leerkracht eenmaal positief is getest, is hij/zij 8 weken “beschermd” 

en hoeft in die periode niet opnieuw in quarantaine of getest te worden.  

 



In de buurt gebeurt het….. 

Onze school telt op dit moment 262 leerlingen. Ruim 20 leerlingen staan al ingeschreven en 

gaan nog dit schooljaar of aan het begin van volgend schooljaar starten. Dat is goed nieuws. 

Het doet me goed om te ervaren dat onze leerlingen uit de directe omgeving van de school 

komen. Een fijne buurtschool, waar de kinderen te voet of met de fiets naar toe kunnen. Dat 

is wat we ieder kind gunnen! Daarnaast willen we dat geen enkel kind de buurt uit hoeft om 

een passende school te vinden. We willen graag een school zijn waar de expertise in huis is 

om ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden. Zo hebben we de uren van onze IB-

er/orthopedagoog Joyce Koolen uitgebreid om de ondersteuningsvraagstukken, die spelen  op 

onze school, nog beter in beeld te brengen en aan te sturen. Dit alles om ervoor te zorgen dat 

we ieder kind zo goed mogelijk volgen en begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Op dit 

moment worden er gesprekken gevoerd met begeleiders passend onderwijs (voorheen 

consulenten Plein 013) om te kijken of we ook nog een begeleider passend onderwijs aan ons 

ondersteuningsteam kunnen toevoegen.  

We gunnen ieder kind in Tilburg West een passende plek waar we in overleg  met ouders en 

in samenspraak met professionals, passend onderwijs bieden. 

Met vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 
 

De kleuters gaan tuinieren! 
 
Nu de lente is begonnen en de zon zich langzaam aan wat vaker laat zien, is het ook tijd voor 
een thema dat echt bij de lente past: Tuinieren. De komende vier weken gaan we 
onderzoeken en ervaren wat tuinieren nu eigenlijk echt is en wat er allemaal bij komt kijken. 
Spullen die met tuinieren te maken hebben mogen meegenomen worden, zodat het thema 
in de klassen nog meer gaat leven. Bloempotjes, harkjes, zaadjes, boeken, planten, alles is 
welkom! Het onderbouwteam heeft er super veel zin in en het 
enthousiasme bij de kleuters is de eerste twee dagen al goed te 
merken. Mochten er vragen zijn over het thema of mocht u een 
leuk idee hebben met betrekking tot het thema, laat het ons 
vooral weten! 
  
Groetjes, 
  
Team onderbouw! 
 
 


