
Nieuwsbrief van donderdag 24 september 2020 

 

Beste ouders, 

Alweer de derde Nieuwsbrief met hierin aandacht voor de richtlijnen van het RIVM, Basisschool 

Wandelbos wordt opleidingsschool, Team West, verkeersveiligheid en schoolfruit. 

Vandaag zijn we met de hele school op schoolreis. Dit is onze afsluiting van een aantal feestelijke 

dagen in het kader van het 50 jarig bestaan van onze school. Een locatie in Uden waar we met alle 

kinderen welkom zijn, en waar de kinderen vrij rond mogen lopen. In 1970 (prachtig jaar…..Ajax 

Europees Kampioen, mijn geboortejaar) werd dit prachtige gebouw voor het eerst in gebruik 

genomen. Speciaal een paar leuke feitjes voor u op een rijtje: 

• In de jaren 60 startte de school onder de naam “De Wandelbosschool” in een aantal 

barakken aan de Gentiaanlaan  

• In 1970 werd een splinternieuw gebouw geopend, gelegen midden in het bos op de hoek van 

de Auterslaan en de Baden Powelllaan 

• De school, kreeg toen een nieuwe naam: De Kievit 

• Midden op de speelplaats stond een reuze-kievitsei, waarin de jongste leerling (Eric van 

Berkel), zat verstopt 



• In de jaren 80 gingen de voormalige kleuterschool “de Eekhoorn” en de lagere school “De 

Kievit” samen. De nieuwe naam werd Kiehoorn. 

• 10 jaar geleden zater er 130 kinderen op deze school  

• In 2010 werd de naam Kiehoorn veranderd in de naam Wandelbos 

• Nu zitten er 260 leerlingen op onze school  

Richtlijnen RIVM  

De afgelopen week is er weer het e.e.a. veranderd en dat is goed nieuws voor onze school. Vanaf 

vandaag mogen juffen en meneren met klachten met voorrang getest worden. Dit houdt in dat een 

juf of meneer niet meer een hele week afwezig is, maar bij een negatieve testuitslag, slechts 2 of 3 

dagen. De reden hiervoor is dat het primaire proces (leveren van goed onderwijs) door moet gaan. 

De kans dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden, wordt hiermee enigszins verkleind en dat is 

natuurlijk goed nieuws. Daarnaast werd afgelopen week bekend dat kinderen met lichte klachten 

(snotneus) gewoon naar school mogen komen. Voorheen gold dit alleen voor onze jongste leerlingen 

(groep 1-2). We hopen dan ook op minder afwezige leerlingen! 

Tot op heden hebben we de uitval van leerkrachten goed op kunnen vangen. Hiervoor is een 

vervangingsprotocol opgesteld, waarin precies staat hoe we handelen bij ziekte of afwezigheid van 

een leerkracht. In onze MR is dit plan vastgesteld.  

Basisschool Wandelbos is opleidingsschool 

Vanaf dit schooljaar is onze school opleidingsschool. Samen met basisschool Hubertus vormen we 

een opleidingsnest waar 12 stagiaires van de Pabo gedurende het schooljaar stage gaan lopen. De 

dinsdag is de vaste dag waarop 6 studenten in de groepen aanwezig zijn. Dit is een hele mooie 

ontwikkeling. Het houdt in dat onze leerkrachten nieuwe leerkrachten opleiden en van de andere 

kant geeft het ons meer ondersteuning in de groepen.  

Team West 

Vorige schooljaar (net vóór de Coronatijd) vond er in het MFA ’t Kruispunt de officiële aftrap plaats 

van Wijk West. Alle medewerkers van 5 scholen in West (Hubertus, Antaris, Jeanne Dárc, Auris 

Florant en Wandelbos) maakten op die middag in januari kennis met elkaar. Waarom? 

De onderlegger voor deze gezamenlijkheid in wijk West is de Lokale Educatie Agenda (LEA), met 

daarin 3 doelstellingen: leren doe je overal, versterken van het netwerk en kansrijk starten.  

We hebben allemaal dezelfde doelstelling: alle kinderen in de wijk gaan met plezier naar school en 

voor ieder kind is er een passend aanbod, zodat kansen vergroot worden, kinderen veilig opgroeien 

en met vertrouwen een volgende stap in hun ontwikkeling gemaakt kan worden.  

Afgelopen dinsdag kreeg deze aftrap een vervolg. Collega’s van 5 scholen maakten op de 

verschillende scholen nader kennis met elkaar en deelden daar trots- en leermomenten. Het idee 

hierachter is dat we elkaar in de toekomst opzoeken en expertise met elkaar gaan delen. Het was 

mooi om te zien dat we allemaal één grote passie met elkaar delen: werken in West! 

Uiteraard wordt dit vervolgd en gaan we in de toekomst nog veel meer met elkaar samenwerken. 



Zoen en Zoef dienst 

Het is u wellicht opgevallen dat ik samen met een aantal kinderen van groep 8 bij de ingang van de 

Auteurslaan sta. Iedere week zijn 4 nieuwe kinderen aan de beurt om op de stoep auto’s te wijzen op 

goed parkeren (lees: waar dit is toegestaan). De afgelopen week is super goed gegaan en dat is een 

mooi compliment voor u als ouder, en zeker ook voor de kinderen die me helpen. Het is de bedoeling 

dat we dagelijks aan de straatkant staan, maar dit is geen garantie. Soms alleen de ochtend of 

middag, soms beiden en soms helaas een dagje niet.  

De volgende stap is dat er ook aan de Baden Powelllaan kinderen en een volwassene staan om de 

veiligheid te garanderen. Mocht u als ouder in de ochtend of middag een kwartiertje tijd over 

hebben, dan kunt u zich bij mij melden. Heel graag zelfs! 

Uiteindelijk is onze doelstelling dat er zonder kinderen in gele hesjes, een veilige situatie is waarbij 

kinderen rustig over kunnen steken zonder te worden gehinderd door stilstaande auto’s op de stoep. 

Tenslotte nog meer goed nieuws: vanaf 9 november krijgen we weer 3 dagen in de week 

schoolfruit! 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 oktober 2020. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 

 

Groep 5 

In groep 5 zijn we veel bezig met 

hoofdletters. Deze schrijven we aan 

het begin van de zin en bij namen. We 

hebben zelf verhalen geschreven over 

schildpad Gijs en sprinkhaan Freek. 

Hieronder het verhaal van Liza, veel 

leesplezier       

 
 
 
 



 
Nieuws uit groep 8 
 
In groep 8 is er een stagiaire in de klas op de dinsdag. Khadijah neemt een interview met haar af. 
  
Stel je even voor: 
Hallo, ik ben juf Rianne. Ik kom op dinsdag stage lopen in groep 8. Ik ben 35 jaar en ben in september 
gestart met de opleiding voor leerkracht. Ik heb er vooral veel zin in om jullie te leren kennen en 
samen te leren! 
  
Wat zijn je favoriete hobby’s? 
Tennis, lezen en afspreken met vriendinnen. 
  
Wat vindt u het leukste aan leerkracht zijn? 
Dat je met de kinderen bezig bent. Je leert de kinderen kennen, je leert de kinderen iets en je helpt 
ze waar nodig.  
  
Wat vind je het leukste van leerkracht zijn naast het lesgeven? 
De lessen voorbereiden en het dan zo leuk mogelijk maken voor de leerlingen, zodat de leerlingen 
het snappen en het ook leuk gaan vinden. 
  
Wilt u nog iets anders worden naast leerkracht.  
Hiervoor heb ik een opleiding gedaan voor in de zorg. Dus niet alleen lesgeven, maar ook zorgen dat 
het goed gaat met een leerling en hij/zij goed in haar vel zit. Dat vind ik leuk om te combineren. 
  
Wat vond u vroeger toen u op de basisschool zat? 
Vroeger vond ik de leukste vakken gym en rekenen. 
  
Wat wilt u later bereiken met het leerkracht zijn? 
Dat ik de leerlingen kan helpen met het groeien. Niet alleen bij de vakken zoals rekenen, 
spelling,  maar ook zelf groeien (opkomen voor jezelf, zelfvertrouwen etc.). 
  
Wat is uw favoriete eten? 
Lasagne met broccoli was mijn eerste antwoord, maar toen ik het vroeg aan Khadijah zei ze sushi. 
Hierdoor wilde ik meteen antwoord veranderen, want sushi is ook echt mijn lievelingseten! 
  
Wat is uw favoriete dier? 
Toen ik op de basisschool zat was mijn favoriete dier een dolfijn, maar nu een hond, omdat dit ook 
een huisdier is en je een hond ook kan knuffelen.  
  
Heeft u nog een oudere/jongere broer/zus? 
1 broertje en 1 zusje 
  
Dankjewel voor de vragen Khadijah, het waren hele leuke en goede vragen. Ik hoop dat de andere 
leerlingen mij zo een beetje beter leren kennen.  
  

 

 

 



Nieuws vanuit het leerteam Natuur- en milieueducatie (NME) 

Vergeet buienradar, weeronline en alle anderen weerapps op je telefoon! Wat je nu gaat lezen zijn 

veel coolere trucs om zelf het weer te voorspellen! Weet wel, er is niets zo veranderlijk als het weer 

want ook met deze trucs kun je nooit een exacte voorspelling doen.  

Truc 1 

Raap een dennenappel van de grond en bekijk deze eens goed. Zijn de schubben 

van de dennenappel dicht? Dan kun je er donder op zeggen dat het gaat 

regenen! Laat de dennenappel zijn schubben openstaan, dan blijft het droog. Zet 

de dennenappel thuis buiten op je vensterbank of hang hem aan je deur met een 

touwtje. Zie zie je meteen of je een paraplu nodig zult hebben of niet. 

Truc 2 

Een andere zomerse voorspeller is het donderbeestje. Dit is een mini-insect 

van nog geen anderhalve millimeter groot. Men noemt ze donderbeestjes, 

maar de officiële naam is: trips. Tripsen hebben vleugeltjes maar kunnen 

eigenlijk niet heel goed vliegen. Ze maken gebruik van opstijgende warme 

lucht. Daarom zien wij ze niet. Als het drukkend warm weer wordt, dan 

komen ze niet meer boven, ze worden dan tegen de grond geduwd.  

Dan is de kans groot dat er onweer aankomt, vandaar de naam: het donderbeestje.  

Truc 3 

Aan een spinnenweb kun je ook aflezen of het goed of slecht weer zal worden. Heeft een spin een 

groot spinnenweb gemaakt en zit de spin in het midden van zijn web, dan zal het lang droog weer 

blijven. Zit de spin niet meer in het midden van zijn web en is het spinnenweb niet groot, dan zal er 

slecht weer aankomen. 

Truc 4 

‘Ochtendrood water in de sloot. Avondrood, mooi weer aan de boot.’ Dit eeuwenoude gezegde gaat 

nog steeds op. Vooral het laatste stukje, avondrood, blijkt heel vaak te kloppen. Je kunt dit ook heel 

goed zien aan de witte vliegtuigstrepen. Deze condensatiestrepen, contrails, laten een beetje zien 

wat voor weer het zal worden. Blijven de strepen lang in de lucht en worden ze steeds groter? Dan 

heb je waarschijnlijk een regenjas nodig. Geen paniek, het gaat dan pas zes tot twaalf uur later 

regenen. 

Misschien word jij wel de nieuwe weerdeskundige. 

 



 
 

Het is weer bijna zover, de jaarlijkse Kinderboekenweek. Vanaf 30 september schenken we twee 

weken lang nog meer aandacht aan het lezen van boeken.   

Dit jaar is het thema ‘En toen?’. Dit jaar gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot 

leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, 

verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig 

om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!  

Kinderen voor Kinderen heeft er ook dit jaar weer een nummer over de Kinderboekenweek gemaakt: 

‘En toen?’. Hier zullen we de komende weken veel op dansen in de klassen.  

 De Kinderboekenweek wordt dit jaar weer extra leuk met de acties van Bruna en Boekhandel 

Gianotten Mutsaers. Beide winkels willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren door 

samen met ouders en kinderen onze schoolbibliotheek te vullen.  

Wanneer je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij een Brunawinkel of bij 

boekhandel Gianotten Mutsaers, kan je de kassabon hiervan inleveren bij de leerkracht. Van de 

verzamelde bonnen mogen wij als school voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken bij 

beide winkels.   

 
Vertrouwenscontactpersoon! Wie is dat en wat kan zij betekenen? 
 
Mijn naam is Jessy de Vet, voor de kinderen bekend als Juf Jessy. Enkele jaren ben ik al 
vertrouwenscontact person (VCP) op onze school.  
Graag wil ik via deze weg mijn rol toelichten. Ook zal ik langs de klassen gaan, zodat de leerlingen weten 
wat mijn rol inhoudt. 
 
Voor kinderen: 
Als kinderen ergens mee zitten, gaan we er vanuit dat zij dat met zijn of haar 
leerkracht bespreekt. Maar in sommige gevallen vraagt ‘het probleem’ om iets 
meer aandacht en tijd, en in sommige gevallen vindt een kind het prettiger om 
met een ander persoon dan de leerkracht te praten.  
Elk kind die ergens mee zit of niet lekker in zijn of haar vel zit, kan bij mij komen 
en een afspraak maken voor een gesprek. Ik luister naar het kind en bespreek 
wat ik kan betekenen voor hem of haar.  Ik overleg ook of ik bepaalde stappen 
moet ondernemen. In principe heeft het kind de regie, hij of zij bepaalt of en 
wanneer er iets met ‘het probleem’ wordt gedaan. Uiteraard zal ik aandringen 
op hulp als bepaalde situaties daarom vragen.  
 
Voor ouders: 



Elke ouder kan een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn kind. Soms zijn er 
situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders een 
vertrouwelijk gesprek op school te hebben. Het is dan mogelijk met mij een 
afspraak te maken. Samen bespreken we dan wat mijn rol zal zijn in de kwestie 
en wat je van mij mag verwachten. In overleg kan er besloten worden eventuele 
andere personen in te schakelen.   
 

 

 

 
Ik ben Siem Jimmink en sinds kort maak ik deel uit van de MR van BS 
Wandelbos. Graag stel ik me via dit berichtje aan jullie voor.  
 
Ik ben vader de van Melle (groep 4/5), Fedde (groep 3) en Lize (KDV 
WipWap) en getrouwd met Jikke. 
 
Sinds 2017 wonen we in de wijk Wandelbos en gaan onze kids hier met veel 
plezier naar school. Ik vind het geweldig om te zien hoe graag ze naar school 
gaan. Er is zelden een dag dat ze niet naar school willen. Erg fijn, want als het 
goed is lopen wij de komende negen jaar nog rond binnen de school. 
 
Ik ben werkzaam op het ROC, op de school voor Orde en Veiligheid. Ik heb 
daar binnen de school de functie van teamleider en docent rechtskennis. Daarnaast volg ik in deeltijd 
de Master Leren en Innoveren aan de Fontys. 
 
Omdat ik zelf ervaar binnen mijn school hoe belangrijk en van grote meerwaarde het is om ouders 
betrokken te houden bij het verbeteren van het onderwijs stelde ik me beschikbaar voor de 
medezeggenschapsraad van BS Wandelbos. 
 
Onderwerpen die ik belangrijk vind en waar ik me op zou willen richten binnen de MR: 

⁃ Differentiatie. Leerlingen extra ondersteunen die moeilijk mee komen maar ook leerlingen uitdagen 
die te makkelijk mee gaan. 



⁃ Nog gezonder maken van onze ‘gezonde school.’ 

⁃ Ouderbetrokkenheid vergroten. 
 
Hebben jullie vragen aan mij of zaken voor de MR, spreek me gerust aan. 
 
Groetjes en wellicht zien we elkaar op school. 
 
Siem Jimmink 

 

  
 


