
Nieuwsbrief donderdag 25 juni 2020 

 

Beste ouders, 

Op 1 augustus 2020 ben ik alweer 3 jaar directeur van deze mooie en fijne school. Ik heb de 

school verder zien groeien en bloeien, en ben trots op de ontwikkelingen die we samen met 

het team in gang hebben gezet. Het afgelopen jaar is er verder gebouwd op een fundament 

dat we met het team hebben weggezet. We hebben de afgelopen 2 jaren geïnvesteerd in 

het managementteam en in een verdere professionalisering van het team. We noemen dit 

bij onze speerpunten: Het aangaan van de professionele confrontatie, met behoud van de 

relatie. Dit om aan te geven dat we van en met elkaar willen leren, maar elkaar ook 

aanspreken op verantwoordelijkheden. Dit is een proces, een cultuurverandering die tijd 

kost en waarin we allemaal willen investeren. Ik ben enorm trots op mijn team en zie 

persoonlijke groei binnen het team. Iedereen mag zich op zijn of haar manier en in eigen 

tempo ontwikkelen. De visie van de school is duidelijk en de koers die we ingezet hebben, 

houden we vast. Zowel ons taal- als rekenonderwijs is de afgelopen jaren onder de loep 

genomen en bijgesteld waar nodig. We zijn bezig met het maken van een kwaliteitsslag, en 

willen een aanbod verzorgen, waar we allemaal achter staan en waar kinderen recht op 

hebben.  



De volgende stap in dit leerproces wordt het komende jaar gemaakt door de invoering van 

leerteams. Basisschool Wandelbos wil de volgende stap zetten in deze groei en 

professionalsering. Hierin staat de leerling centraal en heeft de leerkracht veel professionele 

ruimte. Door het inzetten van leerteams is er sprake van collectieve verantwoordelijkheid op 

teamniveau. Op deze manier blijft de doorlopende lijn binnen het onderwijs als geheel 

gewaarborgd. 

De leerteams voor basisschool Wandelbos zijn: 

1. Taal 
2 Rekenen 
3. Natuur & Milieu educatie 
4. Zicht op ontwikkeling  
 

Ik kijk er naar uit om de volgende stap in de schoolontwikkeling te zetten en ben ervan 

overtuigd dat we daar als school aan toe zijn. Ik houd u heel graag op de hoogte van deze 

ontwikkelingen. 

Dan aandacht voor het volgende: dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal collega’s 

die we zeker gaan missen. 

Zo zal onze school assistent juffrouw Corry gaan genieten van haar welverdiende pensioen. 

Meneer Jeffrey gaat zijn carrière verder zetten als rekendocent op Fontys en juffrouw Dana 

gaat onze school verlaten voor een baan als onderwijsadviseur bij BMC. 

Juffrouw Kim Bleys uit groep 4 heeft eveneens een nieuwe uitdaging gevonden. Haar 

nieuwe werkplek is vanaf volgend schooljaar OC Leijpark. Dit is een onderwijsinstelling, naast 

het Elizabeth ziekenhuis, waar verschillende vormen van speciaal onderwijs aangeboden 

worden. We wensen Kim heel veel succes met deze nieuwe baan.  

Juffrouw Adrienne is reeds 24 jaar werkzaam op basisschool Wandelbos (voorheen 

Kiehoorn) en zal ook het komende schooljaar nog één dag in de week (woensdag) op onze 

school aanwezig zijn om te werken met kleine groepen kinderen. Dit heb ik vanmiddag met 

haar af kunnen spreken en daar zijn we als school heel blij mee.  

Gelukkig hebben we het aanstaande vertrek van Meneer Jeffrey en juffrouw Dana goed op 

kunnen vangen met het uitbreiden van de dagen van juffrouw Lynn en het aanstellen van 

juffrouw Joyce als nieuwe IB-er. De afgelopen maanden heeft juffrouw Joyce al heel wat 

werk verzet en is daarbij op een fijne manier ingewerkt door juffrouw Dana. Wie de nieuwe 

juf/meneer van groep 4 gaat worden is nog een verrassing. Dat zal maandag 29 juni hopelijk 

duidelijk worden als alle kinderen een brief mee krijgen, waarin precies staat hoe de 

groepen er het komende jaar uit gaan zien en welke juf/meneer in welke groep staat.  



Op donderdag 2 juli staat onze wisselmiddag op het programma. Alle nieuwe leerlingen 

hebben een uitnodiging ontvangen en worden om 13.00 uur in de aula verwacht. Daar 

worden zij door meneer Roberto en juffrouw Joyce naar het juiste lokaal gebracht. Deze 

kinderen worden om 15.15 uur weer opgehaald in de aula. Kinderen die verhuizen en 

volgend jaar niet meer op onze school zitten, mogen donderdagmiddag 2 juli om 12.15 uur 

opgehaald worden.  

En dan nog even vooruit kijken: 

nog 2 weken en dan is de school 6 weken dicht. Dat voelt van de ene kant heel fijn, maar van 

de andere kant ook een beetje vreemd. Het schooljaar 2019-2020 zal de geschiedenis in 

gaan als een bijzonder schooljaar. Onze groep 8 leerlingen hebben niet die musical en 

afscheidsavond in het verschiet zoals alle andere groepen schoolverlaters dit in het verleden 

wel hadden. Dat voelt niet fijn! Toch gaan we er samen het allerbeste van maken om ervoor 

te zorgen dat onze groep 8 leerlingen op een fijne manier de basisschoolperiode afsluiten. 

Dat verdienen deze kinderen. Juf Carla en juf Melanie zijn de afgelopen maanden volop in de 

weer geweest om ervoor te zorgen dat onze 18 schoolverlaters met een fijn gevoel de 

volgende stap in hun schoolloopbaan kunnen maken. We willen ze dan ook alvast heel veel 

succes wensen met deze stap en hopen dat op onze school de basis is gelegd voor een goed 

vervolg in het Voortgezet Onderwijs. 

De volgende en laatste Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 juli. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 

 
 

GROEP 3a en 3b 
  
Afgelopen weken hebben we weer creatieve lessen van juf Ceciel gehad. I.v.m. de halve 
klassen hebben we deze lessen met groep 3a en 3b samen gedaan.  
In de 4 lessen hebben we het verhaal van 'Donderkopje' op papier vastgelegd met de 
technieken uit het boek 'Het grote boek van kleine beestjes' van Eric Carle.  
De eerste les hebben we de onderwaterwereld van Donderkopje gemaakt. De sloot en de 
lucht met ecoline verf en de plantjes met wasco. 



De tweede les hebben we de kikker geschilderd en uitgeknipt. Donderkopje was inmiddels 
een grote kikker geworden.  
De derde les hebben we het voer voor Donderkopje/kikker gemaakt. Dit hebben we met 
potlood gedaan. We hebben ook op een apart papier en blad getekend met een groot insect 
erop.  

 
 
De vierde les hebben we Blub de vis in de modder gemaakt. Na het tekenen van de vis 
hebben we deze mooi gemaakt met gekleurd papier.  
4 erg leuke lessen dus, waarin we heel veel technieken hebben geleerd en geoefend! Juf 
Ceciel, bedankt!  

 

Nieuws vanuit de Oudervereniging 

Op dinsdag 30 juni is de laatste vergadering van de oudervereniging (OV) van dit schooljaar. 

We blikken hierin terug op het afgelopen jaar. Er zijn veel activiteiten niet doorgegaan, maar 

achter de schermen is er desondanks hard gewerkt door de leden van de OV. In dit 

nieuwsberichtje kunt u hier meer over lezen. Wist u namelijk dat:  

- de OV vanaf komend schooljaar verder zal gaan als Ouderraad (OR)? 



- we daarom een nieuw mailadres hebben: ouderraadwandelbos@outlook.com 

- we een logo en ‘profielfoto’ hiervoor hebben ontworpen? 

- deze hieronder voor het eerst te zien zijn? 

 

 

 

 

- de OR een Handboek heeft geschreven waar instaat wat de OR doet, wat er van je 

verwacht wordt als je lid wordt en welke afspraken we nog meer hebben gemaakt? 

- de vrijwillige ouderbijdrage door de school wordt geïnd en beheerd? 

- de ouderraad de school adviseert over de besteding van die ouderbijdrage? 

- de afspraken over de ouderbijdrage ook in het Handboek staan? 

 

 

 

 

 

 

- er dit schooljaar helaas veel activiteiten niet konden doorgaan? 

- hierdoor de nieuwe voetbalkooi mede is gefinancierd door de OR? 

- ook de Avondvierdaagse niet door kon gaan dit jaar? 

- er wel een mogelijkheid is om zelf een AvondVierDaagse te lopen (de Home Edition), dat 

je dan ook ‘gewoon’ een medaille krijgt en dat er meer informatie  

staat op www.avd-tilburg.nl/nieuws/avond4daagse-home-edition? 

- al het personeel van basisschool Wandelbos een 

borrelplankje heeft  

gekregen, omdat ze extra hard hebben gewerkt om het  

thuisonderwijs van de grond te krijgen? 

- we alle leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingen  

en ouders een hele fijne vakantie toewensen? 

 

Tot volgend schooljaar! 
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