
Voor in de nieuwsbrief van donderdag 27 augustus 2020 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouders, 

Ná een warme zomervakantie is het dan eindelijk zover; we zijn weer begonnen. Vorig schooljaar 

startten er op onze school 245 kinderen, nu zijn dat er 256. Dit houdt in dat er één groep is 

bijgekomen. Vanaf dit schooljaar hebben we twee groepen 6.  

Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we de groepen opnieuw ingedeeld. De bovenbouw 

(6 t/m 8) zit nu in het eerste gedeelte van de school, de middenbouw (3, 4 en 5) zit in het midden en 

de onderbouw zit op de vertrouwde plek, achterin de school. Meneer Erwin zit met zijn groep 4 in 

het laatste gedeelte van de school.  

Wat is er allemaal gebeurd in de grote vakantie? 

De richtlijnen zijn weer aangepast. Hierover heb ik u in de week vóór de start van het schooljaar, 

geïnformeerd. De afgelopen dagen mochten we alle kinderen (en ouders) weer verwelkomen op 

onze speelplaats. Dit is uitstekend verlopen. De leerlingen zijn de hele week met de gehele groep 

samen naar binnen gegaan. Dit om met de groep duidelijke afspraken te maken over hoe we op de 

gang lopen en waar we op gaan letten. Vanaf volgende week staan de juffen en meneren van de 



groepen 3 t/m 8 niet meer buiten, maar bij de ingang van de klas. Deze kinderen mogen dan vanaf 

8.20 uur zelfstandig, via de juiste deur, naar binnen gaan. De juffen en meneer van groep 1-2 staan 

nog wel gewoon buiten en vangen de kinderen op.  

Wanneer bent u welkom in de school? 

Dit is alleen op afspraak en wanneer u klachtenvrij bent. Alle bezoekers komen door de hoofdingang 

van de school. Bij de ingang houdt u rekening met onderstaande vragen: 

1. Desinfecteer eerst uw handen 

2. Vul voordat u binnenkomt het formulier in (ligt op de tafel bij de ingang) 

3. Vul voordat u vertrekt in op welk tijdstip u de school weer verlaat 

Wie ondersteunen in de groepen en wanneer? 

Dit jaar vindt de ondersteuning in de groepen plaats door verschillende collega’s. Meneer Geza in de 

onderbouw en de groepen 3/4/5, juffrouw Melanie in de bovenbouw (groepen 6,7 en 8), juffrouw 

Adrienne op één vaste dag in de middenbouw, juffrouw Margreet op de maandag- en 

donderdagmiddag in de onderbouw. Daarnaast ondersteunen juf Ien, Fatima en Bayriya op maandag 

de onderbouwgroepen (Taalbos). Dit allemaal om de leerlingen die aandacht te kunnen geven, die ze 

verdienen. 

Hoe zit het met de informatieavond van 1 september? 

Helaas kunnen we de informatieavond niet organiseren zoals we dat graag zouden willen. Grotere 

groepen ouders in de school zorgt ervoor dat we de veiligheid, die nodig is, niet voldoende kunnen 

waarborgen. Hoe graag wij jullie ook live willen ontmoeten, gezondheid staat voorop.  

Op dit moment zijn we met het team aan het onderzoeken hoe we de informatie, die normaal 

gesproken wordt gegeven op de informatieavond, het beste met u kunnen delen. Ik zou willen dat ik 

daarover nu al duidelijkheid zou hebben, maar dat is helaas (nog) niet. Wat we doen, willen we goed 

doen, en dat vraagt wat extra tijd in de voorbereiding.  Onze informatieavond van 1 september zal 

dan ook niet doorgaan! Wat gaat er dan wel door? 

De nieuwe datum voor de informatieavond is dinsdag 15 september. De precieze inhoud en vorm 

maken we zo snel mogelijk aan u bekend. 

Naast deze informatie vanuit de leerkracht(en) kunt u ook informatie vanuit de directie verwachten 

m.b.t. ontwikkelingen en speerpunten voor dit schooljaar.  

Hoe ziet de communicatie naar u als ouder er dit schooljaar uit? 

Om de week verschijnt de Nieuwsbrief op donderdag. Hierin informatie vanuit de directie, de 

clusters en externen. Daarnaast gebruikt iedere groep Parro om u wekelijks op de hoogte te houden 

van de ontwikkelingen in de groep. We zetten net als de afgelopen periode Parro open, zodat de 

leerkracht bereikbaar is om eventuele vragen te beantwoorden. Parro zal daarnaast vanaf dit 

schooljaar ook door alle groepen gebruikt gaan worden om oudergesprekken in te plannen. U kunt 

dus vanaf dit schooljaar alleen nog maar inschrijven voor een oudergesprek via Parro. Uiteraard 

wordt u hierover eerst nog inhoudelijk op de hoogte gebracht.  



U ontvangt deze week van de leerkracht van uw kind een uitnodiging om lid te worden van de groep, 

waarin uw kind zit. Om goed op de hoogte te zijn, is het essentieel dat u toegevoegd wordt tot deze 

groep.  

Een vrijwillige ouderbijdrage…..graag aandacht hiervoor! 

Rest mij u nog te vertellen dat alle kinderen vandaag (donderdag 27 augustus) een brief mee krijgen. 

Deze brief gaat over de vrijwillige ouderbijdrage. Het is van belang dat deze bijdrage door ouders 

wordt betaald, omdat we anders de leuke activiteiten in de toekomst niet meer kunnen doen. De 

aparte bijdrage voor het schoolreisje (25 euro) hoeft u niet te betalen wanneer u dit het afgelopen 

jaar al heeft gedaan. Dit bedrag hebben wij namelijk nog gereserveerd. Mocht u vorig jaar dit bedrag 

van 25 euro, niet betaald hebben of dit schooljaar voor het eerst een kind op onze school hebben, 

dan is een bijdragen aan het schoolreisje uiteraard wel zeer welkom. Daarnaast wil ik u wijzen op de 

brief die afgelopen maandag is meegegaan (SOS-formulier). Deze brief ging over de persoonlijke 

gegevens. Mochten er veranderingen zijn in uw persoonlijke situatie (adres, telefoonnummer, 

etc…past u dit dan aub aan. Graag deze brief uiterlijk vrijdag 28 augustus bij de leerkracht afgeven, 

zodat we weer over de juiste gegevens beschikken. 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 september. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 

2. Hulp gezocht/ouderbetrokkenheid 

 

We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om op school 
kinderen te begeleiden bij de lessen beeldend vorming. Deze 
worden  gegeven op maandag- en dinsdagmiddag van 13 tot 14.45 
uur. 
 
Mocht u interesse hebben om vanaf dit schooljaar te assisteren bij 
deze 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.  

  
 
 
 
 



Hallo allemaal, 

Ik ben Esther van de Ven. Ik ben 21 jaar en ik woon in Tilburg.  

Dit schooljaar zal ik stage lopen op maandag en dinsdag bij juffrouw 

Melanie als leerkrachtondersteuner. Deze stage is voor mijn hbo 

opleiding leerkrachtondersteuner op Fontys. Ik zit nu in mijn eerste 

schooljaar. Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan en 

hier ben ik ook voor geslaagd. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 

shoppen, terrasjes te doen en films te kijken 

 

 
 

3. Nieuws van onze experts 

 

 

Start verrijkingsklas 

Dit schooljaar starten we weer met de verrijkingsklas. Het doel van deze klas is om kinderen die dat 

nodig hebben extra uitdaging te bieden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.  

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden door de leerkracht voorgedragen aan de Intern 

Begeleider.  Vervolgens wordt door hen samen gekeken of deelname aan de verrijkingsklas 

inderdaad passend is. Indien dit het geval is, wordt daarna contact opgenomen met de ouders en om 

toestemming gevraagd.  

De verrijkingsklas is dit schooljaar op donderdag en wordt door juffrouw Yvonne begeleid. De eerste 

klassen starten op donderdag 10 september.  In totaal gaan op donderdag 3 verrijkingsklassen 

draaien. Er komt een verrijkingsklas voor groep 2-3, 4-5 en 6-7.  

Ouders van kinderen die in aanmerking komen voor de verrijkingsklas worden hierover zo snel 

mogelijk geïnformeerd.  

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  

Juffrouw Yvonne en juffrouw Joyce  

 

 



4. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams 

 

Nieuws vanuit de onderbouw 
 
Gymschoenen 
Aan het begin van het schooljaar zijn in de onderbouw groepen de gymschoenen vaak te klein 
geworden. Mocht dit zo zijn dan hoort u dit van ons. Zou u dan willen zorgen voor nieuwe 
gymschoenen? Het liefst met klittenband sluiting.  
 
Oude kleding 
Heeft u thuis nog oude kinderkleding liggen die u niet meer gebruikt?  
Wij zouden deze graag gebruiken op school als leenkleding. Denk hierbij aan onderbroeken, shirts 
met lange mouwen, truien, broeken en leggings.  
Wij zijn er heel blij mee!  
 
 
Thema laboratorium bij de kleuters 
Nadat de kleuters in de eerste week weer even op hun gemak hebben kunnen wennen aan school en 
alles wat daarbij komt kijken, is het in de tweede schoolweek tijd voor de start van het eerste thema: 
Het laboratorium. Tijdens dit thema komen de kleuters met allerlei proefjes in aanraking en zal het 
ontdekken en samen uitvinden centraal staan. 
Het thema wordt op maandag 31 augustus in de aula geopend en zal duren tot en met donderdag 8 
oktober. Natuurlijk hebben wij voor dit 
thema al een aantal spullen, maar aanvulling 
vanuit de kinderen is meer dan welkom. 
Spullen als veiligheidsbrillen, maatbekers, 
reageerbuisjes, tandwielen en verschillende 
onderzoekende materialen mogen door de 
kinderen meegenomen worden naar de klas. 
Wij als onderbouw team hebben ontzetten 
veel zin om samen met de kinderen allerlei 
nieuwe ontdekkingen te doen en te starten 
met dit thema!  
 

 

 

 

 



Nieuws vanuit het leerteam Natuur- en milieueducatie (NME) 

 
 

Zand 
Misschien is het je de laatste tijd opgevallen dat er in de lokalen veel zand ligt. Zand is de meest 
voorkomende grondstof op aarde. Je vindt het ook echt overal ter wereld. Wist je dat 70% van de 
kustlijnen op aarde uit zandstranden bestaan. Zand is gemaakt van piepkleine, verbrijzelde stukjes rots 
maar er kunnen ook stukjes schelp en koraal in zitten. Helaas vinden we in zand ook steeds meer plastic. 
Het is daarom belangrijk om alles goed op te ruimen.  
 
Zand is dus ooit begonnen als een grote rots. Daar brak ooit een 
steen van af. Die werd door het stromende, schurende water 
verder afgebroken tot een kleinere kei, die vervolgens uiteenviel 
in kleinere steentjes, grind en tot slot… zand. Als je een kubus van 
10 bij 10 centimeter vult met zand, dan heb je zomaar twaalf 
miljoen, 12.000.000, zandkorrels vast!!! 
 
Misschien denk je dat er oneindig veel zand is. Niets is minder waar, zand is eindig, het raakt namelijk 
op! Overal waar je zand weg haalt, komt het bijna niet terug. Voorbeelden zijn er genoeg! Kijk maar 
eens naar de zandbak waar veel in gegraven wordt, daar komt geen nieuw zand zomaar in. Bij de zee 
wordt ook zand opgegraven door grote machines. Ook daar komt geen zand meer terug. De natuur 
doet er namelijk 10.000 tot 100.000 jaar over om nieuw zand te maken. 
 
Dus als wij op school het zand zoveel mogelijk buiten houden, en er niet mee gooien, dan kunnen wij 
er nog lang van genieten! 
 
Veel zandplezier!  

 

5. Overig (activiteiten in de ouderkamer, MR, OV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ouderkamer van basisschool Wandelbos 

 
Richtlijnen  in verband met corona 



In verband met het corona virus en de extra veiligheidsmaatregelen die we moeten nemen ziet de 
organisatie rondom de activiteiten in de ouderkamer er  anders uit dan dat u van ons gewend bent. 
De komende 2 weken zal duidelijk worden hoe onze activiteiten vormgegeven gaan worden. In de 
Nieuwsbrief van donderdag 10 september, zal duidelijk worden gemaakt welke activiteiten wanneer 
door kunnen gaan. Dat dit in kleinere groepjes gaat plaatsvinden, kan ik u nu al vertellen. 
Ook de gratis taallessen, die door juffrouw Marja en meneer Jan worden gegeven, starten nog niet.  

 

 
 
 
  

  

  
 


