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Nieuws vanuit de directeur  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat een succes was dat! Een sponsorloop voor een goed doel met alle kinderen (behalve 

groep 8) van de school. Het enthousiasme bij de kinderen, leerkrachten en ouders, kennissen 

en familie langs de kant…..heerlijk! Het weer was ons goed gezind, geen ongelukjes, blije en 

rode koppies en hele fijn hulp vanuit ouders. Dank daarvoor! De kinderen kunnen met het 

stempelformulier aantonen hoeveel rondjes zij gelopen hebben. Dit is nodig om het geld van 

de sponsors op te halen.  

Het geld graag inleveren, met sponsorlijst bij de eigen juf of meneer. Dit kan tot vrijdag 28 

mei. Daarna zal het geld geteld worden en als cheque worden overhandigd aan het goede 

doel, waar we ons allemaal voor ingezet hebben. Ik houd u op de hoogte! 

Dan ander nieuws vanuit de school: 

Juffrouw Melanie is sinds gisteren weer gestart met haar werkzaamheden. Zij zal voortaan op 

woensdag, donderdag en vrijdag als leerkrachtondersteuner in de bovenbouw werken. 

Juffrouw Kelly als ondersteuner in de middenbouw en meneer Geza in de onderbouw.  

De kinderen van groep 8 zijn afgelopen maandag en dinsdag met de fiets naar Sparrenhof aan 

de Bredaseweg geweest. Juf Carla, meneer Arjen, en enkele stagiaires, hebben daar op een 

alternatieve manier het schoolverlaterskamp, georganiseerd. De sfeer was voortreffelijk en 

de locatie uniek. Spelen, sporten en vooral met elkaar op een prettige manier samen zijn. 

Gisteren sloten zij dit kamp af met een dagje musical oefenen en decor bouwen op school. Ik 

ben er trots op om te horen van de organisatie hoe fijn zij het samen hebben gehad. Op deze 

manier wordt dit kamp voor de kinderen toch een mooi moment om te onthouden. 

Ontwikkelingen op school: 

Het is mei en dat betekent dat er al weer volop nagedacht wordt over de formatie voor 

volgend schooljaar. Welke groepen zijn er dan, wie staan er voor de klas en hoe zorgen we er 

zo goed mogelijk voor dat we alle kinderen op een passende wijze begeleiden? 



Mooie, maar soms ook pittige vraagstukken, die tijd kosten en waar veel overleg voor nodig 

is. Er wordt daarbij zeker rekening gehouden met de wensen van iedereen, maar het 

schoolbelang staat bovenaan. Wat we zeker behouden en nog verder verfijnen is onze 

verrijkingsklas. Dit jaar is hierin geïnvesteerd en ook de komende jaren willen we dit 

behouden. Daarnaast zijn we actief bezig met het helder in beeld brengen en soepel laten 

verlopen van de overgang van kinderen van groep 2 naar groep 3. We willen ons als team 

voortdurend ontwikkelen en zijn op de goede weg. De komende jaren gaan we prioriteiten 

stellen in wat we nog verder willen verbeteren. Wat goed gaat behouden we en wat nog beter 

kan, wordt stapsgewijs aangepakt. Deze manier van werken heeft ervoor gezorgd dat we met 

onze school van kwaliteitszorg naar een volgende stap zijn gegaan (kwaliteitsbeleid). Daar ben 

ik super trots op! 

Met het team maken we afspraken over de werkwijze binnen de groepen, zodat onze manier 

van werken niet meer leerkrachtafhankelijk is, maar op een Wandelboswijze plaats vindt.  

Kwaliteit zit niet het goed willen doen voor je eigen groep, maar in 8 jaar lang vanuit 

dezelfde werkwijze werken, zodat al onze leerlingen een doorgaande ontwikkeling 

doornaken. 

Met vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 
Muzieknieuws 

Als je goed kijkt zie je Juf Jessy op haar klarinet 

en zie je dat er 2 leerlingen hun eigen 

instrument hebben meegenomen. In de lessen 

ervoor kwam er ook nog een elektrische gitaar 

voorbij. Samen speelde wij het muziekstuk ‘’In 

The Hall of The Moutain King’’ van E. Grieg. De 

leerlingen zijn door dit muziekstuk van alles te 

weten gekomen over de instrumenten die er in 

voor komen, over de muzikale eigenschappen 

van het stuk, hoe je met muziek een verhaal 

kan vertellen en nog veel meer! Klassieke muziek saai?!..  

Ook in de klas van Juf Lynn was het een groot muziekfestijn, ook daar werden wat 

instrumenten van thuis meegenomen en hebben we hetzelfde stuk onderzocht en gespeeld. 

 

Muzikale groet van juf Suzanne  



Nieuws vanuit de natuur 

 
De afgelopen jaren zijn we op basisschool Wandelbos steeds duurzamer bezig met de 
omgeving en natuur. Zo scheiden we plastic en papier, heeft het schoolplein regentonnen en 
wadi’s om het regenwater op te vangen of om terug aan de natuur te geven. Daarnaast komen 
steeds meer leerlingen op de fiets of te voet, drinken we uit bidons en zijn er steeds minder 
plasticzakjes aanwezig.  
 
Het wordt dus tijd om een nieuwe stap te zetten, en daar ben jij voor uitgenodigd! Vanaf 
woensdag 26 mei 2021 zal het drukker gaan worden op basisschool Wandelbos want er komen 
nieuwe bewoners op het terrein. In de 
moestuin komt een wormenhotel te staan met 
tijgerwormen! Zij eten al het groente en fruit. 
Zo krijgen we straks goud voor de grond in de 
moestuin. 
 
De opening van het wormenhotel is op 
woensdag 26 mei 2021 om 13.15 uur. Wij 
zouden het ontzettend leuk vinden als je 
aanwezig bent bij de opening en de nieuwe 
bewoners kunt komen verwelkomen. 
 
 
 

Wandelbos schaakt op woensdagmiddag online 

In de meivakantie heeft de aftrap plaatsgevonden. Op 5 mei om precies te zijn. Leran en 

Vinn uit groep 3 en één genodigde jeugdspeler van buitenaf waren de deelnemers van onze 

eerste online schaaktoernooi. 

Wil je meedoen om je schaakvaardigheden verder te ontwikkelen? 

Maak dan een account aan op www.lichess.org 

Dit is een schaaksite waar je ook individuele partijen 

tegen spelers over de hele wereld kunt spelen. Je kunt 

schaakopeningen bekijken, puzzels oplossen, 

schaakvideo's bekijken etc. 

Als je een account hebt aangemaakt, kun je je 

aanmelden bij ons team. 

Ons team heet: "Wandelbos Tilburg schaakt". Dit is min of meer een besloten groep. 

Wanneer je aanmelding wordt goedgekeurd ben je lid van ons team. Op moment van 

schrijven heeft ons team al vijf deelnemers. Hoe meer deelnemers hoe leuker natuurlijk. 

http://www.lichess.org/


Leuk is dat je op zo'n site ook met je eigen vrienden kunt afspreken om een keer tegen 

elkaar te schaken, bijvoorbeeld bij slecht weer. 

We spelen in principe iedere woensdagmiddag. De aanvangstijd kan verschillen, maar tijdens 

de schoolweken begint het toernooi steeds om half drie. Het toernooi duurt 1,5 uur en je 

krijgt steeds een andere tegenstander (bij voldoende deelnemers natuurlijk). Voor iedere 

partij krijg je 10 minuten per persoon plus 5 seconden extra per gespeelde zet. Dit tempo 

lijkt goed te bevallen bij de huidige deelnemers. 

Heb je nog vragen? 

  

Spreek mij gerust aan of mail naar: rick.vanloy@xpectprimair.nl 

Tenslotte nog uw aandacht voor onderstaand initiatief: 
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