
Voor in de nieuwsbrief van donderdag 8 oktober 2020 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouders, 

De eerste periode zit er op en die sluiten we af met onze eerste viering in ons theater. Alle groepen 

hebben een stukje voorbereid en laten dit a.s. vrijdagmorgen aan elkaar zien. Helaas zonder ouders! 

Het doel van een viering is niet alleen dat we aan elkaar laten zien waar we in de klas mee bezig zijn 

geweest, maar ook om kinderen een podium te geven. Kinderen laten ervaren hoe het is om op te 

treden. Kinderen kunnen laten zien waar ze goed in zijn (dans, zingen, toneel etc.) en andere 

kinderen mogen daarvan genieten. 

Ouder-kindgesprekken 

We gaan nu richting de herfstvakantie en al snel daarna houden we onze ouder-kindgesprekken. 

Tijdens deze gesprekken gaat de leerkracht met ouder en kind in gesprek over de start van het 

schooljaar. Wat gaat er goed? Wat verdient de aandacht? We hechten veel waarde aan dit gesprek 

en hebben daarom ook besloten om deze gesprekken op school fysiek door te laten gaan. We zorgen 

er als school voor dat we de richtlijnen van het RIVM volgen. Dit houdt in dat we afstand houden en 

dat ieder ouder bij binnenkomst een registratieformuliertje invult. Uiteraard kan dit gesprek alleen 

maar doorgang vinden als u als ouder geen klachten heeft.  



Vanaf maandag 12 oktober is het mogelijk om via Parro in te tekenen voor dit gesprek. De periode 

waarin de gesprekken worden gevoerd is ruim opgezet zodat we kunnen waarborgen dat er niet 

teveel ouders in de school zijn. Alle ouders maken bij binnenkomst gebruik van de hoofdingang. Hier 

liggen de registratiebriefjes en desinfecteert u uw handen. Via Parro zal voorafgaand aan de 

gesprekken nog gecommuniceerd worden waar u als ouder rekening mee dient te houden. 

Bijles rekenen en taal 

De sluiting van de scholen in maart 2020 en het werken met halve klassen vanaf mei 2020 heeft een 

grote impact gehad op het dagelijks leven van u en uw kind(eren). Het thuisonderwijs in combinatie 

met onderwijs op afstand heeft veel van u en uw kind(eren) gevraagd.  

Gelukkig zijn de scholen inmiddels weer volledig open en kunnen we uw kind weer volledig onderwijs 

bieden. We zien echter dat de afgelopen periode ertoe heeft geleid dat sommige kinderen gebaat 

kunnen zijn bij extra ondersteuning op het gebied van taal en/of rekenen. Wij willen deze extra 

ondersteuning graag aanbieden bij ons op school. De leerkracht heeft in overleg met de intern 

begeleider gekeken voor welke leerlingen deze extra ondersteuning wenselijk is. De kinderen hebben 

een aanmeldformulier gekregen om zich hiervoor aan te melden. 

De lessen zijn elke maandag en donderdag aansluitend aan school en zijn gestart op 4 oktober jl. In 

eerste instantie tot de kerstvakantie. Vóór de Kerstvakantie wordt opnieuw bekeken hoe de kinderen 

ervoor staan en of we de juiste kinderen in onze bijles hebben.  

Vrijwillige Ouderbijdrage  

Ik wil u graag op de hoogte brengen van de regels/afspraken rondom de vrijwillige ouderbijdrage. 

Ieder jaar ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief, waarin gevraagd wordt om een 

vrijwillige ouderbijdrage. Bij wet is geregeld dat het (primair) onderwijs in Nederland voor iedere 

leerling gratis is. Scholen worden door de overheid bekostigd om toegankelijk onderwijs te realiseren 

voor iedere leerling. Daarnaast mogen scholen aan ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage 

vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten die niet in de 

bekostiging zijn opgenomen. De huidige wetgeving is helder over het feit dat wanneer deze vrijwillige 

bijdrage niet wordt voldaan, dit geen consequenties mag hebben voor deelname aan het reguliere 

onderwijsprogramma. 

De directeur zorgt ervoor dat er inzichtelijk wordt gemaakt waaraan de vrijwillige ouderbijdrage 

wordt besteed. In de vergadering van de Ouderraad heb ik dit afgelopen dinsdagavond toegelicht. 

Ouders/verzorgers kunnen niet verplicht worden om de ouderbijdrage te betalen, maar van iedere 

ouder/verzorger mag naar redelijkheid worden verwacht dat hij/zij onder ‘normale’ condities 

bijdraagt om extra activiteiten voor zijn/haar kind te laten plaatsvinden.  

Ook dit schooljaar is het bedrag weer vastgesteld op 15 euro per leerling voor extra activiteiten op 

school. Hieronder vallen niet de grotere buitenschoolse activiteiten als het schoolkamp of 

schoolreisjes.  



Voor schoolkamp en/of schoolreisjes staat het scholen vrij om een passende aanvullende bijdrage te 

vragen. Ook voor deze bijdrage geldt dat deze vrijwillig is en dat kinderen niet uitgesloten worden als 

hun ouders/verzorgers de bijdrage niet hebben betaald. 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 29 oktober. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams 

 

 
De eerste weken van de onderbouw. 

Het is bijna niet te bevatten, maar de eerste periode van het schooljaar 2020-2021 zit er al bijna op. 

Een periode waarin het maken van afspraken met de kinderen en het wennen aan elkaar centraal 

stond. Wij als leerkrachten van de onderbouw hebben de kinderen duidelijkheid gegeven over de 

dagelijkse gang van zaken in de kleuterklas en hebben voornamelijk gewerkt aan het creëren van een 

goede relatie en een veilige omgeving voor iedereen. Wij zijn dan ook zeer blij met de vele lachende 

gezichten die wij dagelijks terug zien in de klassen en op het schoolplein. 

De komende dagen wordt er in iedere kleuterklas nog veel aandacht besteed aan het thema herfst. 

Rekenen met eikels, kastanjes en herfstbladeren is dagelijkse kost, maar ook het aanleren van 

nieuwe woorden die binnen het thema herfst vallen wordt veel gedaan. Na de herfstvakantie wordt 

er een begin gemaakt met het thema Nederland. Verdere informatie over dit thema volgt later.  

Voor nu zijn wij als onderbouwteam zeer tevreden over de start van het schooljaar en wij hopen dan 

ook echt deze lijn samen met de kinderen en ouders door te trekken. 

Nieuws uit groep 3a en 3b 
 
Vorige week is Jaël bij ons in de groepen 3 geweest. Het was een hele bijzondere les, want we 
mochten allemaal dingen proeven. We hebben zonnebloempitten, pompoenpitten, sesamzaadjes,   
lijnzaad en bloem geproefd. Naast het proeven leerden we ook waar alles vandaan kwam en wat 
je er mee kan maken. Met al deze spullen kun je dus ook crackers maken. Daarom hebben we 
allemaal een zakje mee naar huis gekregen om dit thuis te gaan maken. We vonden het leuk dat 
we dingen mochten proeven, maar niet iedereen vond alles even lekker. 
 
 



Nieuws uit groep 4-5 
 
Twee van de drie keer naar het Bewaarde Land zit er weer op. De eerste dag hebben we opdrachten 
gedaan en moesten we vragen beantwoorden over de boom die we het mooiste vinden. We hebben 
spelletjes gespeeld over de natuur.  
De tweede dag hebben we een cirkel gemaakt met takken, daarna hebben we er een kruis in gezet. 
We moesten dingen zoeken over de categorieën die de wachter er in had gelegd. We hebben ook 
een spel gedaan waarbij we geblinddoekt werden en een route van touw moesten volgen. We 
moesten dus echt onze zintuigen gebruiken. Volgende week is de laatste keer. 
 
 

Muziekles (groep 6) 

Ook de muzieklessen van juf Suzanne zijn weer 
begonnen. Vorige week maakten we kennis met 
ritmes en percussie. De leerlingen gebruikten hun 
eigen lichaam als instrument. Klappen, je schoot, je 
borstkas, of knippen met je vingers. Allerlei 
manieren om muziek te maken met je eigen 
lichaam.  
Tijdens de les leerden de kinderen om op het ritme 
van de muziek te klappen, en om bepaalde ritmes 
na te klappen. Dit is soms nog best lastig! 
Uiteindelijk oefenden ze met een bekend liedje, om 
de ritmes mee te klappen en slaan. Op de foto zie je 
sommige kinderen met hun ogen dicht, om zich beter te kunnen concentreren. Als je je ogen sluit, 
focus je je volledig op het zintuig 'horen', zodat ze op het goede moment, het goede ritme konden 
mee klappen en slaan. 
De leerlingen waren super enthousiast, dus op naar de volgende muziekles! 
 

Nieuws uit groep 7 

Catch your dream 
 
Een aantal maanden geleden werd er ons gevraagd wat we zouden 
doen in Tilburg West. Deze vraag is aan alle scholen in West gesteld. 
Hieruit kwam de workshop graffiti. Het idee erachter was dat alle 
leerlingen uit groep 7 en 8 een graffiti kunstwerk mochten maken.  
 
Wij met groep 7 hebben dat ook gedaan en hebben even op de gang 
gestaan en buiten als onderdeel van een tocht.  
 
Daarnaast zijn alle ideeën van de kinderen bij elkaar gekomen en 
heeft er een echte kunstenaar naar gekeken en zoveel mogelijk 
ideeën in het kunstwerk terug laten komen. Dit kunstwerk werd door 
Veldino gemaakt, Zijn echte naam is Eric Veldmeijer. We zijn Eric erg 
dankbaar voor het mooie kunstwerk wat te zien is in de buurt van het 
Westerpark. 
 
Groetjes Luca en Jarino 



Bijles taalklas groep 7 en groep 8 

 

Deze maand is onze bijles taal begonnen. We mogen op maandag van 15.00u tot 16.00u op school 

blijven om extra te herhalen en te oefenen in de taalklas van de juf. We deden eerst een grote toets 

en daarna hebben we een aantal weken les in: ‘gewone’ spelling (en werkwoordspelling), 

woordsoorten plus zinsdelen en begrijpend lezen. Deze taallessen zijn in de vorm van circuits (3x20 

minuten: 20 minuten taalbeschouwing, 20 minuten spelling en 20 minuten begrijpend lezen). Daarbij 

horen ook leuke lesvormen, bijvoorbeeld met muziek. Zo leren we met plezier en vlot. Aan het eind 

van de lessencyclus krijgen we een eindtoets. En tussendoor houden we onze leerdoelen supergoed 

zelf, met de juf en met onze ouder(s)/verzorger(s) in de gaten. We hebben in ieder geval al zeer 

gemotiveerd een start gemaakt. Daar mogen we best trots op zijn. Het is namelijk best pittig. We 

werken namelijk in een hoog tempo en super geconcentreerd. We bewaren onze oefeningen in de 

bijlesmap en we krijgen soms bijles-huiswerk mee. Zo kunnen we bijvoorbeeld nog eens in ‘Zo doe je 

dat’ kijken. Dat kunnen we zelfs meenemen naar groep 8 of naar de middelbare school. Andere 

kinderen zijn misschien binnenkort aan de beurt. De juf of de meester kiest uit voor wie het nu 

belangrijk en passend is om de bijles taal bij te wonen. We volgen de bijles in een kleine groep, zodat 

er voor iedereen voldoende aandacht is. We gaan ervoor en hebben er heel veel zin in! 

 
 

Nieuws vanuit het leerteam Natuur- en milieueducatie (NME) 

Blaadjes 

De herfst komt eraan en de blaadjes vallen van de bomen. Is dat nu een getand, gezaagd of een 

gelobd blad? Welke boom is nu ook alweer de tamme kastanje? En hoe heet die boom met de leuke 

‘helikoptertjes’ eigenlijk? Het is helemaal niet zo moeilijk om de bomen uit elkaar te houden! 

Nederland kent twee soorten bomen. Dit zijn namelijk de loofboom en de naaldboom. Het verschil 

tussen deze twee soorten bomen is heel simpel. Een naaldboom heeft geen bladeren. Deze boom 

heeft naalden. De loofboom verliest zijn bladeren tijdens de herfst. In de lente komen er nieuwe 

bladeren aan de takken.  

De loofboom kent verschillende bladeren die je makkelijk uit elkaar haalt:

 

Misschien kom je er ook wel achter welke boom, welk blad heeft? In Nederland vind je de eik, 

esdoorn, beuk, berk, populier, els, linde, wilgen, iep, kastanjeboom en nog veel meer. Veel plezier en 

geniet van de herfst. Pas wel op als je door de blaadjes loopt, je weet nooit wat er onder ligt.  

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vergadering 31 augustus:  

Sinds de start van het schooljaar heeft de Ouderraad twee keer vergaderd. Op maandag 31 augustus 

was de eerste vergadering. We hebben vastgesteld dat alle aanwezigen lid willen blijven van de OR. 

Naomi Baselmans en Dorti van den Bosch stellen zich herkiesbaar voor de functies van respectievelijk 

voorzitter en secretaris. Er heeft zich niemand, voorafgaand of tijdens de vergadering, aangemeld 

voor deze functies, dus zijn Naomi en Dorti herkozen voor de duur van 2 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Andere ouders die lid zijn van de OR zijn: Adnan Aanannaz, Margarita Baars, Sandy van Gulik, Marie-

José Hoefnagel, Jikke Jimmink, Kim de Jong, Herbert Rieff en Arthur Rijkers. Meneer Martijn is ook dit 

schooljaar weer onze contactpersoon van uit school.  

 

 

Naomi Baselmans 

Voorzitter OR 

Dorti van den 

Bosch 

Secretaris OR 



Daarnaast hebben we in de vergadering gesproken over de (toen nog aanstaande) feestelijkheden 

rondom het 50-jarig bestaan van de school en de organisatie van het hockeytoernooi in de 

herfstvakantie.   

Vergadering 6 oktober:  

In de vergadering van dinsdag 6 oktober hebben we onder andere de feestelijkheden geëvalueerd, 

hebben we met meneer Roberto een begroting opgesteld voor de vrijwillige ouderbijdrage van dit 

schooljaar en hebben we vast vooruitgeblikt naar Sinterklaas en Kerst. Ook het hockeytoernooi in de 

herfstvakantie en de Warandeloop zijn besproken. 

Dag van de Leraar: 

Elk jaar op 5 oktober is het De Dag van de Leraar.  

Op deze dag wordt de waardering voor leerkrachten  

benadrukt en is er aandacht voor het onderwijs als  

belangrijke factor in de maatschappij. Dit konden wij  

als OR natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  

Daarom hebben we gezorgd voor een goed gevulde 

fruitschaal voor in de teamkamer. We hopen dat al  

het personeel van basisschool Wandelbos ervan  

heeft genoten.  

Contact:  

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen 

meedenken en meehelpen met het organiseren van niet-

lesgebonden-activiteiten voor onze kinderen. Denk hierbij 

aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Avond4daagse, 

Wandelbosfestival en sporttoernooien in de 

schoolvakanties.  

Wil je weten of de Ouderraad iets voor je is? Kom 

vrijblijvend naar één van de vergaderingen. Je kunt je 

aanmelden door een mailtje te sturen naar: 

ouderraadwandelbos@outlook.com.   

Ook als je iets wilt vragen of wanneer je opmerkingen hebt, kun je ons bereiken 

via dat emailadres. Iemand van ons aanspreken op het schoolplein is natuurlijk 

ook altijd mogelijk.  

We gaan ook dit jaar weer leuke dingen organiseren voor onze kinderen op 

basisschool Wandelbos! 

  

 

 

mailto:ouderraadwandelbos@outlook.com


 
Sinds januari zijn wij gestart met Sport-BSO Pellikaan. Er zijn al vele kinderen van jullie school die 

gebruik maken van Sport-BSO Pellikaan.  

Sport-BSO Pellikaan is een supergave locatie waar kinderen na school gebruik kunnen maken van de 

sporthallen, tennisbanen (binnen / buiten), squashbanen, padelbanen, danszalen, budozalen, buiten 

grasvelden en van het zwembad. Op deze locatie wordt namelijk ook zwemles aangeboden door Club 

Pellikaan. De medewerkers van Sport BSO Pellikaan zijn uiteraard pedagogisch geschoold, maar 

hebben daarnaast ook allemaal een sportieve achtergrond. De ideale combinatie voor een kind om 

na school te kunnen ontspannen en kennis te maken met verschillende sporten. 

 Praktisch 
• Er worden verschillende contracten aangeboden 52-weken(inclusief vakantieopvang), 40-

weken (zonder vakantieopvang) en ook 12-weken (alleen vakantieopvang). Alle contracten 
zijn inclusief studiedagen op de dag dat je opvang afneemt.  

• Kinderen worden gratis naar school gebracht en van school gehaald (met taxivervoer van 
Taxi Korthout). 

• De locatie is gevestigd aan de Rueckertbaan 219, 5042 AE Tilburg. 
  
Contact  
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op: www.kinderstadtilburg.nl/locaties/pellikaan en vraag 
meteen een rondleiding aan! Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Jurgen Wens 
Directeur Sport-BSO Pellikaan  
06-83201836, j.wens@kinderstadtilburg.nl 

http://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/pellikaan
mailto:j.wens@kinderstadtilburg.nl

