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Beste ouders, 

Alweer ruim twee maanden geleden verscheen de laatste Nieuwsbrief. We zijn nu ruim 2 

maanden verder en het leek me een goed idee om de Nieuwsbrief weer onder de aandacht 

te brengen. De afgelopen weken/maanden heb ik u steeds via Parro op de hoogte gehouden, 

maar dit was tijdelijk om zoveel mogelijk ouders, zo snel mogelijk te bereiken. Alle berichten 

die de afgelopen tijd zijn geplaatst gingen over het Corona-virus, het thuisonderwijs, de 

noodopvang en de richtlijnen. In deze Nieuwsbrief wil ik me juist niet hierop richten! 

Vanaf deze week zal de Nieuwsbrief weer om de week op donderdag verschijnen. Hierin 

nieuws vanuit de directie, maar ook vanuit de groepen en onze experts. Hopelijk gaat u de 

brief weer goed lezen, zodat u goed op de hoogte bent van ontwikkelingen op onze school.  

Laat ik beginnen met te zeggen dat het ons nog gelukt is om de schoolfotograaf naar school 

te halen. Op donderdag 25 juni worden de kinderen gefotografeerd. Voor broertjes/zusjes is 

dit jaar helaas geen ruimte.  



Deze week is ons Panna-voetbalveldje officieel geopend. 

Alle groepen hebben van meneer Arjen een instructie 

gekregen hoe gebruik gemaakt dient te worden van het 

veldje. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, waardoor 

kinderen in de toekomst kunnen voetballen volgens 

afspraken, zonder dat een juf of meneer voortdurend als 

scheidsrechter aanwezig is. Dit is een mooie 

ontwikkeling.  

Ik wil namens de school onze Oudervereniging heel 

hartelijk danken voor de toezegging een bijdrage te 

leveren aan ons veldje.  

Wat is van belang de komende weken? 

Volgende week zal duidelijk worden hoe ons onderwijs er vanaf 8 juni uit gaat zien. Heel veel 

zal er niet veranderen, aangezien we tevreden zijn over de manier waarop we onze zaakjes 

geregeld hebben. U krijgt hierover in de loop van de volgende week een uitgebreide mail. 

Ouder-kindgesprekken en verslagen  
 

In de week van 22 juni staan de ouder-kindgesprekken gepland. Voor ons is het essentieel 

dat deze gesprekken doorgaan. Wij verwachten alle ouders te ontmoeten. Het is de 

bedoeling dat u via Parro intekent voor dit gesprek. Samen met u als ouder reflecteren we 

op de afgelopen periode. Hoe is het thuisonderwijs gegaan? Hoe is uw kind weer gestart? 

Wat is er nodig? 

In tegenstelling tot andere jaren zal dit gesprek niet in het teken staan van de gemaakte 

toetsen. Het accent ligt dus niet op de resultaten op het gebied van rekenen en taal. 

We willen met u als ouder in gesprek gaan over het welbevinden van uw kind. Het begin van 

het nieuwe schooljaar is voor ons het moment om de cognitieve ontwikkeling van uw kind in 

beeld te brengen. 

Gekoppeld aan deze gesprekken zijn de verslagen (KIJK voor 1-2 en Kijk, ik groei! voor de 

groepen 3 t/m 7). De kinderen van de groepen 3 t/m 7 laten in hun verslag vooral zien waar 

ze trots op zijn en wat de afgelopen periode goed is gegaan. Uiteraard wordt ook benoemd 

waar de aandachtspunten liggen. De aangepaste verslagen gaan op vrijdag 19 juni mee naar 

huis. 

Op maandag 29 juni wordt bekend gemaakt hoe de formatie er het komende jaar uit ziet. 

Welke juf/meneer staat voor welke groep en hoe gaan we de ondersteuning inzetten?  

Op donderdagmiddag 2 juli is onze doorschuifmiddag, waarop de kinderen kennis maken 

met de nieuwe juf/meneer en klasgenoten.  



De schoolkalender 2020-2021 kunt u halverwege juni verwachten.   

Hiermee hoop ik voor nu weer voldoende geïnformeerd te hebben. Fijn om weer een 

Nieuwsbrief te maken….het lijkt dan weer een beetje op de situatie zoals hij was! 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 

Nieuwe spellingmethode op basisschool Wandelbos 

Vanaf schooljaar 2020-2021 gaan we in de groepen 4 tot en met 8 onze spellinglessen verrijken met 

een nieuwe methode Staal Spelling.  

De aanpak is echter niet geheel nieuw. We hanteren op school immers al de preventieve 

spellingmethodiek van José Schraven, maar we gaan er een meer passend en structureel 

jaarprogramma aan koppelen. Dat wil zeggen dat we een methode gaan gebruiken die van begin tot 

eind in een vooraf bepaalde volgorde wordt uitgevoerd. 

Tijdens de instructies leren we de kinderen een ordening aanmaken. Spelling is niet goed of fout, 

omdat de juf of meester het zegt. Maar kinderen leren zelf denken waarom ze de woorden zo 

moeten schrijven. Onze juffen en meesters leren de kinderen die techniek van ordening aan. De 

aanpak wordt door de hele school gehanteerd. Vanaf groep 3 leren de kinderen alvast de eerste 

categorieën aan die in groep 4 gebruikt worden. Elk leerjaar worden dezelfde begrippen en regels 

gehanteerd. Ook een invaller of een nieuwe leerkracht kan de juiste woorden hanteren, omdat alle 

categorieën en begrippen duidelijk in het structureel jaarprogramma staan uitgeschreven. 

Er is veel interactie tijdens de instructie en er wordt actief rekening gehouden met verschillen tussen 

leerlingen. Elke dag wordt het geleerde herhaald. Daardoor blijft de spellingkennis actueel. De 

dagelijkse dictees en observaties voorkomen dat een kind te lang een foute aanpak hanteert die niet 



of moeilijk is terug te draaien. Ook in een combinatiegroep kan de methode worden uitgevoerd. 

Niet alleen het verwoorden door de kinderen is cruciaal, maar ook het gebruik van visuele 

ondersteuning in de vorm van pictogrammen, hulpposters en animaties. We leren de kinderen 

ondersteunende gebaren aan om de toepassing van de regels duidelijker te maken. 

Visuele ondersteuning helpt om de vorderingen zichtbaar te maken. De kinderen zien, bijvoorbeeld 

in hun werkboek, dat ze steeds meer spellingcategorieën en grammaticale begrippen kennen. De 

kinderen zien dus echt de lesdoelen die ze geleerd hebben en welke ze gaan leren. Vervolgens laten 

we de kinderen de geleerde stof steeds meer toepassen in allerlei schrijfsituaties. Het doel is 

namelijk om eigen teksten, opdrachten en werkstukken bij andere vakken steeds beter te kunnen 

maken. 

Wilt u een kleine indruk krijgen van hoe dat spellingonderwijs van Staal Spelling eruit ziet? Bekijk dan 

bijgaande video, speciaal voor ouders van kinderen die de methode Staal Spelling volgen. 

http://bit.do/Staalouders 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de Noodopvang 
 
Noodopvang op school is nu super belangrijk. De scholen gaan weer open en dat betekent, meer 
noodopvang. Iedereen gaat nu met de halve klas naar school. Dat is natuurlijk heel anders dan 
normaal. Je gaat maar met de halve klas naar school, je gaat om de dag naar school, en je moet 
zoveel mogelijk afstand houden, van je juf of meester. En de noodopvang dan? Noodopvang was er 
al voor dat de scholen weer open gingen, en is er nog steeds. Dat gaat zo; je komt het schoolplein op, 
en je wordt ontvangen door meneer Geza en juf Melanie, vervolgens loop je naar het biolab, en gaat 

http://bit.do/Staalouders


als je in groep 1 t/m 3 zit naar het voorste stuk en als je in groep 4 t/m 8 zit naar het achterste stuk. 
Dat is zo ingedeeld zodat groep 4 t/m 8 rustig zonder drukte kan werken aan hun rooster, en dat de 
kleuters en groep 3 lekker kunnen spelen. Na dat we in de ochtend aan ons rooster hebben gewerkt 
(groep 4 t/m 8), kunnen we in de middag lekker lang buiten spelen. En spelletjes doen met de groep. 
Kortom gezegd noodopvang is leerzaam, leuk en effectief. 
 
Sienna groep 8 

 

Nieuws vanuit de onderbouw 
 
De kleuters zijn weer begonnen! 
  
Sinds een lange tijd van afwezigheid, was het maandag 11 mei dan eindelijk weer zo ver. De 
kleuterklassen werden weer gevuld met lachende en vrolijke gezichten. Ook al was het nog maar de 
helft van de klas, een start kon weer gemaakt worden. 
Voor ons als juffen en meneren, waren de afgelopen weken vreemd, onwennig en vooral heel veel 
zoeken. Doormiddel van het meegeven van werkboekjes, het maken van filmpjes om thuis te 
bekijken en het video bellen via Microsoft Teams, hebben wij geprobeerd het onderwijs op afstand 
zo goed mogelijk vorm te geven. Wij willen voornamelijk alles ouders die thuis de rol van leerkracht 
noodgedwongen hebben moeten invullen, ontzettend bedanken en een compliment geven. 
Gedurende de weken dat de school gesloten was hebben wij ontzettend veel leuke berichten 
gekregen over wat er thuis allemaal gedaan werd. 
De eerste dagen van het onderwijs op school zitten er inmiddels weer op en wij merken dat het de 
leerlingen veel goed doet. Er wordt volop samen gespeeld en geleerd en er kan weer lekker gek 
gedaan worden met de juf of meneer. 
Hoe de komende weken er uit gaan zien is voor ons op dit 
moment ook nog een vraagteken, maar wij zijn tenminste 
ontzettend blij met het geen wat we nu weer kunnen doen. 
Laten we er samen nog een  knallend einde van maken dit 
schooljaar op Basisschool Wandelbos. 
   
In de afgelopen weken hebben alle kleuterklassen weer een 
natuurles gehad van meneer Jael. We hebben het dit keer 
gehad over wat de dieren graag eten in de natuur. De 
kinderen hebben ervan genoten!  
 
 

 
Nieuws vanuit de middenbouw Groepen 3,4 en 5 
 

Wat waren wij blij om bijna  alle kinderen weer in de klas te zien de 

afgelopen weken! En wat waren de kinderen weer blij om hun vriendjes 

en vriendinnetje en de juffen te zien. Het liefst hadden wij ze een dikke 

knuffel gegeven maar helaas kan dat nog niet.  

Wij zijn heel blij met alles wat de ouders thuis met de kinderen gedaan 

hebben, en beseffen ons heel goed wat voor moeilijke opgave dat soms 

geweest moet zijn maar complimenten aan alle ouders.  



In de klas zijn wij de eerste dagen rustig bezig geweest om gewoon weer aan elkaar te wennen en 

veel te kletsen over wat iedereen meegemaakt heeft. Nu zijn wij druk bezig om alles weer in kaart te 

brengen waar de kinderen zitten qua niveau, wat kunnen ze al wel en wat vinden ze nog moeilijk. 

Door de kleine klassen op dit moment hebben wij daar alle tijd voor.  

En 8 juni mogen wij eindelijk alle kinderen weer in de klas ontvangen en daar hebben wij heel veel 

zin in. Wij hopen dat we op deze manier dit rare jaar nog leuk af kunnen sluiten met elkaar!  

Groep 3A 

De afgelopen tijd hebben we gelukkig bijna alle kinderen uit onze klas weer mogen ontvangen. We 

kijken nu uit naar 8 juni, dan is de klas weer compleet. We gaan er met z’n allen nog even flink 

tegenaan, zodat we het jaar goed kunnen afsluiten. Een raar schooljaar, maar mede dankzij jullie 

inzet heeft de ontwikkeling van ‘onze kids’ niet stilgestaan. 

 

In de klas zijn we bezig de stand van zaken in beeld te brengen. Waar staan de leerlingen nu? Op 

deze manier weten we waar we de komende weken, los van het reguliere aanbod, nog extra mee 

aan de slag moeten gaan. Dit nieuwsbericht sluiten we af met een gedichtje: 

Jullie hebben zo hard je best gedaan  

Met rekenen, spelling en lezen 

Nieuwe stof, maar ook herhalen en oefenen 

Jullie mogen er echt wezen! 

 

Nu weer terug naar school 

Terug naar je vertrouwde klas 

Met een nieuw klasgenootje: Gregor 

Ow wat zijn we in ons sas. 

 

We hebben het samen goed gedaan 

Jullie juffen zijn blij 

We maken er nog een mooi jaar van 

Want voor je het weet is het alweer voorbij. 

 

Tot de volgende keer! Dan volgt een berichtje over de lessen in het atelier van Ceciel  

Groep 3B 



Dit was een opdracht van Nieuwsbegrip. Deze opdracht moest ik maken toen we thuis les hadden 

vanwege het Corona virus. Woensdag is Nieuwsbegrip-dag. 

De les ging over ‘het meisje met de parel’ van Johannes 

Vermeer en ik moest het namaken. 

Mama heeft toen deze foto van mij gemaakt met haar t 

shirts en hemdjes. De parel was eigenlijk een dingetje 

waarmee je geluid kon maken die ik door mijn oorbel had 

gedaan. Ik vind het een mooi schilderij. 

 
Elina groep 4.  
 
 

Wij zijn erg blij dat wij weer naar school toe kunnen. Op school kan je beter leren dan thuis en leren 

is leuk. Ook is het super fijn om iedereen weer te kunnen zien, daarom hebben we nog meer zin in 8 

juni als we met de hele klas zijn.  

Er is een nieuw voetbalkooitje op het 

schoolplein, van meneer Arjen hebben we 

geleerd hoe we hier in kunnen spelen.  

Van juf Ceciel hebben we een tas gekregen met 

knutsellessen er in. We versieren onze eigen 

map, maken zelf lijm en leren over het stilleven. 

Super fijn dat juf Ceciel dit voor ons heeft 

gemaakt. Op de foto’s zie je wat resultaten.   

Groep 4/5 

We zijn nu een paar weken gestart met de halve klassen. Erg fijn om weer op school te zijn 
en om weer iedereen te zien. We zijn rustig begonnen, we moeten weer even wennen aan 
elkaar en wennen aan het op school zijn. Maar dit gaat super goed.  
Er wordt hard gewerkt aan rekenen, taal, spelling en lezen. Hopelijk gaat het zo door en 
kunnen we vanaf 8 juni echt samen er nog voor gaan en het jaar samen afsluiten.  
 

 
 
 
 
 
 
De foto’s zijn gemaakt tijdens de rekenles. De 
opdracht : ‘Wat is 1,5 meter?’  
 
Groep 5 

 



 
Nieuws vanuit de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) 
 
Teruggekomen en weggevlogen  
 
Het is ontzettend fijn om te zien dat alle leerlingen gezond zijn en dat ze weer 

terug op school zijn. Het is vooral fijn om elkaar gewoon echt weer te zien! Dat 

gaat toch makkelijker dan via Teams. Ik heb alleen maar goede verhalen gehoord 

en de leerlingen hebben ook alles kunnen vertellen. De proefjes waren een 

succes want de foto’s die ik binnen kreeg waren echt leuk, dankjewel! Eén 

proefje viel toch enorm op! Saar had namelijk met haar vader de raket gebouwd. 

Op school heeft ze een demonstratie gegeven. Op de foto is te zien dat de raket 

de lucht inschiet! Het zorgde voor veel spektakel. Er is zelfs getest met veel en 

weinig water. 

Voordat de school dicht ging, hielden wij het vogelnestje van de koolmeesjes in de gaten. In deze 

nestkast zit een webcam waarbij we alles konden volgen. We 

hebben gezien hoe het nest werd gebouwd en we zagen nog 

even dat het vrouwtje eieren ging leggen. Nu de leerlingen 

weer terug zijn, zijn helaas alle vogeltjes uitgevlogen. Gelukkig 

hebben we de vogeltjes nog heel even kunnen zien in het nest. 

Het waren er 8 in totaal en het was prachtig! Deze vogeltjes 

gaan de wereld verkennen! Zo ontstaat er weer een nieuw 

begin voor iedereen.  

Groep 6 

 
Vanaf 16 maart was de klas verlaten.  
Een wereldwijd virus zette ieders leven op zijn kop.  
We werkten allemaal thuis, waar we achter de computer en de boeken zaten. 
We deden goed ons best, dat was top.  
 
Onderwijs op afstand was even wennen.  
Werk ophalen op school en thuis aan de slag.  
Een hele andere schoolervaring leerden we kennen.  
Thuisblijven, spelen, leren, teams, iedere dag.  
 
Toen kwam groep blauw en groen.  
We mochten weer voor de helft naar school toegaan.  
Zo fijn om weer samen te zijn en in je klas je werkjes te doen.  
In een gezellige klas waar de tafels iets verder uit elkaar staan.  
 
Over een dikke week zijn we weer een complete groep zeven.  
We gaan een gezellige en leerzame laatste periode tegemoet.  
Samen nog verschillende en bijzondere dingen beleven.   
We hebben een uitzonderlijk schooljaar gehad dat veel met ons doet.  
 
Groep 7 



Het bos  
Er is sinds kort een hekje voor het bos geplaatst, omdat er soms bijzondere dingen gebeurden. Dus er 
komt voortaan een juf of meneer bij het hekje te staan. Om het bos in de gaten te houden. We 
hebben vuur leren maken van meneer Jael.  
 
Voetbalkooi 
Sinds een korte tijd heeft de school een nieuwe voetbalkooi. De meeste kinderen vinden het best wel 
gaaf. En sommige klommen er op, maar er zijn nu regels waar iedereen zich aan moet houden en er 
is een rooster waar alle groepen omstebeurt in de voetbalkooi. Anders wordt het wel een drukke 
dierentuin. En er zijn kleine goaltjes waarmee je leuke spellen kan spelen. Het maken duurde niet zo 
heel lang. We hopen dat de school lange leuke jaren heeft met de kooi. 
 
Groep 8 

 

 
  
IVN natuuroudercursus Tilburg 

Vanuit het IVN Tilburg vinden we het belangrijk dat kinderen niet alleen in de klas, maar ook 

daarbuiten kennis kunnen maken met de natuur. 

Om dit te stimuleren hebben we najaar 2019 in Tilburg een eerste Natuuroudercursus georganiseerd. 

Dit is een korte gratis cursus voor ouders/ grootouders die zich willen inzetten voor het 

natuuronderwijs op de basisscholen. Tijdens de cursus lopen we met de deelnemers diverse 

mogelijkheden door voor de organisatie en uitvoering van natuurlessen buiten de klas. Hierdoor 

kunnen zij een waardevolle ondersteuning bieden aan de leraren bij de uitvoering van het 

natuuronderwijs. 

Als de Coronamaatregelen het toelaten, is het de bedoeling om in september met een nieuwe cursus 

van start te gaan. De inschrijving hiervoor loopt tot 22 juni. 

In bijgaande cursusfolder kunt u mee hierover lezen. 



Vriendelijke groet, 

Namens de organisatoren van de Natuuroudercursus 

Bernadette Hontelez 
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