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Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Helaas is het dan toch zover dat op onze school ook leerlingen positief getest worden. Dit 

houdt in dat er klassen naar huis gestuurd worden en dat er vijf dagen na het laatste contact 

met de positief geteste leerling, getest dient te worden. Is uw kind na vijf dagen getest, 

negatief en heeft het geen klachten, dan kan het weer naar school komen. Kiest u ervoor om 

uw kind niet te laten testen, dan blijft uw kind tien dagen thuis. Pas daarna, en klachtenvrij, 

kan uw kind weer naar school komen. 

Wanneer uw kind positief getest wordt, mag het uiteraard niet naar school. Daarbij is het 

dringende advies: thuisblijven en afstand houden 

• Tijdens de quarantaine blijft uw kind thuis. 

• Uw kind mag niet naar school of deelnemen aan groepsactiviteiten zoals sporten. 

• Uw kind mag wel in uw tuin of balkon komen. 

• Als uw kind geen koorts en/of benauwdheid heeft hoeven u en andere huisgenoten 

niet thuis te blijven. 

• Uw kind hoeft geen afstand te houden tot de mensen in uw eigen huishouden. 

• Uw kind kan uiteraard ook niet naar de BSO 

Ontvang geen bezoek bij uw thuis of zorg dat uw kind geen contact heeft met bezoek. 

Wanneer thuisonderwijs en wanneer niet?  

Op het moment dat een groep in thuisquarantaine moet (vanwege positief geteste leerling) 

wordt er door de leerkracht(en) thuis onderwijs verzorgd gedurende de eerste 5 dagen. 

Daarna niet meer (aan leerlingen die niet getest worden), aangezien de leerkracht dan weer 

fysiek onderwijs op school verzorgt.  

 



Er wordt geen thuisonderwijs verzorgd aan kinderen die thuis moeten blijven vanwege 

Corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid, snotneus). Het is 

namelijk onmogelijk voor de leerkracht(en) om dit naast het geven van fysiek onderwijs, te 

organiseren. Er worden voor deze leerlingen ook geen pakketjes met schooltaken gemaakt.   

Zijn er uitzonderingen? Jazeker!  

Wanneer een broertje of zusje van een positief geteste leerling ook thuis moet blijven, zal hij 

of zij vanuit school eveneens werk ontvangen. Dit schoolwerk wordt door een kennis, buur of 

vriend opgehaald of door een medewerker van school afgegeven bij de deur. Ouder en 

leerkracht maken hierover een afspraak via Parro.  

We zijn er dus nog niet en al is het einde dan in zicht, de komende maanden (lees gerust: dit 

schooljaar) zal er geregeld sprake zijn van een positief geteste leerling of leerkracht.  

Dat deze bijzondere tijd nog meer gevolgen heeft merken we ook aan leerlingen en ouders. 

Op school is het buiten spelen tijdelijk anders geregeld en spelen we met vaste groepen op 

een eigen deel van de speelplaats. In de gangen mogen kinderen uit verschillende groepen 

niet samenwerken. Allemaal maatregelen om een eventuele besmetting direct aan te kunnen 

pakken. We merken op school dat kinderen eerder op elkaar reageren en soms minder van 

elkaar kunnen verdragen. Dit zorgt in de klassen voor extra momenten waarop de 

leerkrachten met de leerlingen in gesprek gaan over deze bijzondere tijd en de manier waarop 

we met elkaar om willen gaan. In een aantal groepen wordt op dit moment gewerkt met 

KWINK. Hierover heb ik u al eerder verteld in de Nieuwsbrief. De geluiden uit de groepen zijn 

positief. Leerlingen vinden het leuke lessen en er wordt positief ingestoken op de omgang met 

elkaar en oog voor elkaars kwaliteiten. We evalueren deze lessen en gaan vervolgens bekijken 

of we KWINK vanaf volgend schooljaar in alle groepen gaan inzetten. 

Het contact met ouders is de afgelopen maanden helaas ook veranderd. De laagdrempeligheid 

waarmee u als ouder de school binnen kon lopen, is door de richtlijnen veranderd. We willen 

dit graag doorbreken door uit te spreken dat we heel graag met u als ouder in gesprek blijven 

gaan. Dit kan ná schooltijd in de klas.  Schroom niet om bij de leerkracht aan te geven dat u 

graag eens in gesprek wilt gaan. Een afspraak maken is dan zo geregeld. We staan altijd open 

voor positieve feedback, maar ook voor zorgen of vragen die u als ouder wellicht heeft tijdens 

deze lastige periode. Hier samen over praten en elkaar begrijpen, zorgt ervoor dat we op een 

fijne manier met elkaar verder kunnen. We hebben elkaar nodig. Uw kind heeft het nodig dat 

school en thuis met elkaar in verbinding blijven om tot verdere ontwikkeling te komen. 

Vandaag ontvangt uw kind in een envelop een uitdraai van de CITO toetsen van het 

leerlingvolgsysteem. Bij deze uitdraai zit een brief met uitleg, waardoor het hopelijk duidelijk 

is wat de resultaten betekenen en hoe u dit het beste kunt lezen. Mocht u vragen hebben 

over deze resultaten, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. Hij/zij zal dan tijd 

vrij maken en uitleg geven. 



Positiviteit is belangrijk en dat is ook één van de redenen dat we als school heel graag 

medewerking verlenen aan een mooi initiatief: een sponsorloop voor een goed doel. 

Op woensdag 19 mei organiseren we samen met een ouder (werkzaam op het ROC in Tilburg) 

een sponsorloop voor onderzoek naar kanker. Binnenkort ontvangt u een brief met uitleg 

hierover. Het is de bedoeling dat alle kinderen van onze school middels een sponsorloop geld 

ophalen voor de Kankerstichting (KWF), dat gebruikt kan worden voor verder onderzoek en 

de strijd tegen kanker.  

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 april. Let erop: op maandag 5 april is de 

school gesloten (tweede Paasdag). Op vrijdag 2 april hebben de kinderen gewoon school 

(Goede Vrijdag). 

Met vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 
Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten 

van de school. In ons geval zijn dat drie leerkrachten en drie ouders. Via de 

medezeggenschapsraad praten ouders en leerkrachten mee over het schoolbeleid. 

Binnenkort komt er een (ouder) MR plek vrij. Een lid heeft een zittingsperiode van twee jaar 

en daarna is hij/zij herkiesbaar. Zijn er meerdere belangstellenden, zullen er verkiezingen 

worden uitgeschreven. 

Vandaar een oproep aan alle ouders. Wilt u ook zeggenschap? Heeft u belangstelling om deel 

te nemen aan de MR en heeft u affiniteit met de rol van een secretaris?  

Wij vergaderen altijd op een dinsdagavond. De volgende vergadering is op dinsdagavond 13 

april 2021. Sluit gerust een keer aan. U kunt uw belangstelling of kandidaatschap kenbaar 

maken via bs.wandelbos@xpectprimair.nl o.v.v. vacature MR. 

Wij vragen u een korte motivatie mee te sturen waarin u aangeeft waarom u zich kandidaat 

stelt. Vragen? Laat ze ons horen! 

Hartelijke groet,  

Namens de MR, 

Juf Linda, juf Jessy en meneer Erwin en namens de ouders:, Siem Jimmink, 

Dennis Roepan en Udo de Been 

mailto:bs.wandelbos@xpectprimair.nl


 

Nieuws uit de groepen 1/2   

Wij zijn de afgelopen weken bezig geweest met het 

thema dinosaurussen. We hebben veel geleerd over de 

dinosaurussen, we weten nu wanneer de dino’s 

hebben geleefd, dat een dino uit een ei kwam en dat er 

allemaal verschillende dino’s zijn geweest. Helaas zijn 

we ook te weten gekomen dat de dino’s niet meer 

bestaan, ze zijn uitgestorven. We hebben ontdekt dat 

dit komt door lava uit een vulkaan of door een vuurbal, 

maar we weten het niet helemaal zeker. Gelukkig 

weten we door de botten en fossielen die de 

paleontologen hebben opgegraven hoe de dino’s er uit 

hebben gezien. Deze skeletten, fossielen en 

pootafdrukken kun je in een museum bekijken. Ook 

hebben we van juf Suzanne een leuk dino liedje 

geleerd. We hebben weer hard gewerkt, veel geleerd 

en vonden het een superleuk thema!   

 

 

 

 

 


