Nieuwsbrief donderdag 9 juli 2020

Beste ouders,
De allerlaatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Een mooie gelegenheid om u allen te
bedanken en een hele fijne zomervakantie toe te wensen. Hoe het komende schooljaar er
precies uit gaat zien is voor mij ook nog onduidelijk: dit wordt steeds opnieuw bekeken en
aangepast. U ontvangt hierover aan het einde van de grote vakantie een bericht, waarin ik u
hierover duidelijkheid kan bieden. Morgen sluiten we tijdelijk onze Parro-app. Dit houdt in
dat u vanaf vrijdagmiddag geen berichten meer kunt sturen naar de leerkracht van uw kind.
Op de informatieavond van 1 september hoop ik u welkom te kunnen heten. Dan vertel ik u
graag wat u in schooljaar 2020-2021 van ons als team kunt verwachten. Hoe deze avond er
precies uit gaat zien? Ook dat kan ik u pas aan het einde van de zomervakantie vertellen.
Deze laatste Nieuwsbrief wil ik gebruiken om een aantal nieuwe collega’s aan u voor te
stellen.
In groep 4 zal meneer Erwin van Broekhoven het stokje overnemen van juffrouw Kim
Bleys.

Meneer Erwin is 29 jaar oud. Vanaf volgend
jaar komt hij lesgeven in groep 4 bij op onze
mooie school. Na 10 jaar gewerkt te hebben op
een school in Breda kwam deze mooie nieuwe
uitdaging op zijn pad en hij heeft er erg veel zin
in. Erwin kijkt er naar uit om na de vakantie
met de kinderen, collega’s en ouders samen te
gaan werken, maar voor nu wil wenst hij ons
allen eerst een welverdiende vakantie.
In groep 3a gaat juf Tess Verkooijen, samen met juf Linda de groep draaien.
Via deze weg wil ik mijzelf graag even voorstellen. Mijn naam is Tess
Verkooijen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Dongen. Het zou kunnen dat je
mij misschien al eens hebt gezien dit schooljaar, want ik ben eerder dit
jaar al een tijdje werkzaam geweest op basisschool Wandelbos. En
vanaf volgend schooljaar kun je mij op maandag en dinsdag vinden als
één van de juffen van groep 3. Daarnaast zal ik om de week op
woensdag te vinden zijn in groep 1-2. Ik kijk er erg naar uit om jullie te
mogen ontmoeten en om weer op basisschool Wandelbos te mogen
werken. Voor nu wens ik jullie een fijne zomer toe en tot ziens in het
nieuwe schooljaar!
In groep 3b zal juf Fenne het zwangerschapsverlof van juf Cynthia gaan invullen.
Mijn naam is Fenne Rovers, ik ben 23 jaar en woon in Tilburg. In 2018
ben ik afgestudeerd en in de vervangingspool gegaan. Ik hou van reizen
en ben daarom, na even te hebben gewerkt, gaan reizen. Verder houd
ik van koken en winkelen. Na het reizen ben ik weer met plezier voor
de klas gaan staan, zo heb ik ondertussen al vele verschillende scholen
en klassen gezien. Ik geniet elke dag van de manier waarop kinderen
denken en hun openheid. Ik geniet nog meer van het helpen en bieden
van uitdagingen aan kinderen. Een aantal eigenschappen die bij mij
passen zijn; enthousiast, behulpzaam, flexibel, sociaal en energiek.
Ik kijk er ontzettend naar uit om op bs Wandelbos te komen werken!
Groetjes,
Fenne
Tot volgend schooljaar!

Op vrijdagmiddag 10 juli nemen we om 12.15 uur even afscheid van elkaar. De kinderen van
groep 8 verlaten een dagje eerder onze school en hebben allemaal een fijn plekje gevonden
op een school, die passend is. Afgelopen woensdag kregen al onze groep 8 leerlingen al een
persoonlijk woordje van juf Carla. Dat was een gezellige ochtend, waarbij ik als directeur
aanwezig mocht zijn om een diploma uit te reiken en al deze kinderen succes te wensen bij
een nieuwe stap in hun carrière.
Ik hoop u vrijdagmiddag nog even te zien en te begroeten. Nogmaals dank voor de
betrokkenheid en het vertrouwen in de school. Ook volgend jaar staat team Wandelbos voor
u en uw kinderen klaar. Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie. We zien elkaar
weer op maandagmorgen 24 augustus. Tot dan!
Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

Eerste thema na de zomervakantie: Laboratorium/uitvinden
Het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten zijn we begonnen aan het nieuwe schooljaar.
Ook in het schooljaar 2020/2021 zullen wij bij de kleuters gaan werken met verschillende
thema’s. Het eerste thema dat behandeld gaat worden is Laboratorium/uitvinden. Dit thema
zal duren van maandag 31 augustus tot en met donderdag 8 oktober. Om dit thema meer
vorm te geven, zijn we op zoek naar verschillende materialen die te maken hebben met
proefjes en uitvindingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reageerbuisjes, labjassen,
veiligheidsbrillen en verschillende soorten
maatbekers.
De komende weken gaan wij eerst nog even wat
energie bijtanken, maar zodra het nieuwe
schooljaar begint zullen ook wij weer goed
uitgerust zijn en met veel enthousiasme gaan
beginnen aan het nieuwe thema. Geniet allemaal
van de welverdiende vakantie en tot volgende
schooljaar!
Team Onderbouw

Een terugblik van groep 5, gemaakt door groep 5
Moeilijkste in groep 5
Leukste in groep 5

Geleerd in groep 5

Daniël: rekenen

Spelletjes, voetbalkooi en
tekenen

Geschiedenis, topografie en
rekenen

Amin: rekenen
Dani: rekenen
Sam: rekenen

Spelletjes, voetbalkooi
geschiedenis
spelling

Deelsommen, keersommen
Keersommen, deelsommen
Spelling, rekenen

Marcus: taal en spelling

Rekenen, laptop en
rummikub

Deelsommen half ,spelling
oefenen op laptop en meer
over landen.

Phileine: niet echt iets
Jenith: taal, spelling

Rekenen, spelling
rekenen

Lezen, rekenen en spelling
Lezen rekenen keersommen
tot en met honderd

Teun: schrijven
Fleur: rekenen
Lotte: niks
Nadia: niks
Dounya: rekenen
Taamir: spelling
Talha: taal , spelling

Rekenen, lezen
Tekenen, knutselen
Met de juf babbelen
alles
Tekenen, knutselen
gym
gym

Milan: blink
Thijmen: klokkijken
Troy: taal
Chaventley: klokkijken
Zoë: leestekens

Rekenen, gym
Alles
Rekenen, spelling
Rekenen, taal
Gym, zelfstandig werken

Alles wat moest
Alles wat moest
Taal, spelling
rekenen
Mooi schrijven
Rekenen, taal en spelling
Rekenen, taal spelling mooi
schrijven
Alles wat moest
Klokkijken
Hoge keersommen
hoge keersommen
hoge keersommen

Maxime: rekenen
Mesach: begrijpend lezen,
rekenen
Mustafa: begrijpend lezen,
taal
Seb: doorzetten, blink

gym
Gym, voetbalkooi

deelsommen
deelsommen

Gym, voetbalkooi

Leren niet irritant te doen

Gym, op laptop

niks

Nieuws vanuit groep 6
Op 18 november 2019 was er op onze school de week tegen kindermishandeling. We kregen
kranten waarin verhalen stonden en wat je kunt doen tegen kindermishandeling.
Kindermishandeling houdt in dat ouders hun kinderen kunnen slaan, uitschelden maar ook
kunnen verwaarlozen.

Twee weken geleden kregen we te horen dat we met de wedstrijd gewonnen hadden. We
kregen een tijdschrift en een boksles. Deze boksles hebben we afgelopen donderdag
gekregen. Dit is ook een onderdeel in het project van Marietje Kessels. Marietje Kessels was
een meisje van 11 en werd verkracht en is overleden.
We hebben geleerd tijdens het boksen wat
respect is. We moesten duidelijke afspraken
maken en de ander goed in de gaten houden dat
we elkaar geen pijn deden. Na de warming-up
mochten we tegen elkaar boksen. Dit was best
zwaar maar wel erg leuk! We hebben zelfs een
trofee gekregen, een knuffel in de vorm van
Blue! Het was echt heel erg leuk!
Groetjes,
Bekir en Lucas

Verrijkingsgroep 2020-2021
Komend schooljaar ga ik met enthousiasme de verrijkingsgroep vormgeven samen met
Joyce, onze IB-er (interne begeleider). Een belangrijke doelstelling van de verrijkingsgroep is
het meer- en hoogbegaafde kind tot zijn/haar recht te laten komen bij de ontwikkeling van
zijn/haar talenten.
We willen tegemoetkomen aan o.a. de volgende behoeften van de deel te nemen leerlingen:
• Uitdaging
• Stimuleren van het creatief en oplossend denken
• Onderzoekend leren
• Eigenaarschap
• Persoonlijke begeleiding en aandacht
• Regelmatige omgang met peers (ontwikkelingsgelijken)
• Meer welbevinden in hun eigen klas
• Sociale vaardigheden.
• En vooral: leren (leren) met plezier!
Komend schooljaar is de verrijkingsgroep op donderdag.

Over de exacte invulling en vormgeving hiervan ontvangt u aan het begin van het schooljaar
meer informatie.
Juf Yvonne

Zomerlezen met de VakantieBieb
Beleef een zomer vol verhalen met de
VakantieBieb. Of je nu op vakantie gaat of thuis
blijft, in de VakantieBieb-app vind je E-books
(digitale boeken) en luisterboeken voor zowel
kinderen als volwassenen. Zo kan het hele gezin
deze vakantie heerlijk lezen.
Download de VakantieBieb direct op je tablet of
mobiel.
Voor meer informatie: https://vakantiebieb.nl/
Veel leesplezier!

Oproep hulpouders
Mocht u interesse hebben om vanaf volgend schooljaar te assisteren bij de beeldend
vormen-lessen van juffrouw Ceciel, dan kunt u dit kenbaar maken middels een mailtje naar
cecielvanderweide@gmail.com
Juffrouw Ceciel zal dan in een gesprekje met u, haar verwachtingen uitspreken m.b.t de hulp
die nodig is bij de voorbereiding, uitvoering van de les, en het afwerken.

.

Schoolfotograaf
We hebben de afgelopen weken schoolfoto’s mogen maken. We willen nog een keer
benadrukken dat we heel erg blij zijn dat we weer aan het werk zijn en zijn heel blij dat we
nog bij jullie op school terecht konden.
O.a. door de corona beperkende maatregelen hebben we er voor gekozen geen broer/zus
foto’s te maken. We kregen verschillende signalen dat er wel veel vraag naar is. Daarom
hebben we het volgende bedacht:
Ouders die nog een broer/zus foto willen laten maken, zijn op woensdag 15 juli of vrijdag 17
juli van harte welkom in onze fotostudio in Tilburg . Deze hebben wij speciaal voor deze
gelegenheid gehuurd. Er kunnen via mail of telefoon geen afspraken gemaakt worden.
Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via de volgende link:
www.kiekschoolfoto.nl/inhaaldagen
Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:
1) we maken echt alleen broer/zus foto’s. Geen extra familiefoto’s of extra (portret)foto’s
van gezinsleden
2) We vragen ouders om zo kort mogelijk voor het gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn.
Dit omdat er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen is, én omdat we niet willen dat er
teveel mensen in 1 ruimte aanwezig zijn.
3) Inlogkaarten hiervoor krijgen zij per email op het opgegeven emailadres toegestuurd.
We hopen hiermee een goede oplossing te bieden.
Met hartelijke groet,
Marjol Westerburgen- van Loon
Kiek schoolfoto
Postbus 366
5060AJ Oisterwijk

