
Nieuwsbrief donderdag 17 juni 2021 

 

Nieuws vanuit de directeur  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Alweer een Nieuwsbrief, met hierin belangrijke informatie over onze MR. We zijn namelijk op 

zoek naar nieuwe ouders. Er hebben zich maar liefst 3 kandidaten gemeld, die zich in deze 

Nieuwsbrief aan u voorstellen. Daarnaast ook een gave verrassing voor alle kinderen…. het 

Wandelbosfestival (in aangepaste vorm) gaat door! 

Inmiddels zijn de vakanties en vrije dagen voor het komende schooljaar vastgesteld en deze 

wil ik alvast met u delen: 

Herfstvakantie  25-10-2021  tot en met  29-10-2021 

Kerstvakantie  27-12-2021 tot en met 07-01-2022 

Carnavalsvakantie 28-02-2022 tot en met 04-03-2022 

Tweede Paasdag 18-04-2022 

Meivakantie  25-04-2022 tot en met  06-05-2022 

Hemelvaart  26-05-2022 tot en met 27-05-2022 

Tweede Pinksterdag 06-06-2022 

Zomervakantie 25-07-2022 tot en met 02-09-2022 

Het komende schooljaar zijn er 5 studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn. U kunt alle 

activiteiten en deze studiedagen terugvinden in de jaarkalender, die nog dit schooljaar 

meegegeven gaat worden. 

Dan nog even terugkomen op de sponsorloop, die we een aantal weken geleden 

organiseerden voor een goed doel. Op woensdagmorgen 9 juni jl. werd in het bijzijn van alle 

kinderen de cheque van maar liefst 7.554,13 aan Siem Jimmink overhandigd. Dit geld is 



bedoeld voor onderzoek naar kanker (het KWF). Op onze Facebookpagina kunt u het filmpje, 

waarin dit bedrag bekend werd gemaakt, terugzien. 

We gaan ons opmaken voor de laatste weken van dit schooljaar. Op dit moment zitten we 

midden in de toetsweken en kijken we waar de kinderen staan. Dit wordt aan u 

teruggekoppeld tijdens de laatste ouder-kindgesprekken in juli (vanaf maandag 5 juli). U kunt 

voor deze gesprekken intekenen vanaf maandagmorgen 28 juni (via Parro). 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 1 juli 2021.  

Met vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

Verkiezingen MR basisschool Wandelbos 

Vanaf volgend jaar zal er zoals bekend een plek ontstaan bij de oudergeleding van de MR van 
BS Wandelbos. Hiervoor hebben we al enkele keren laten weten dat we op zoek zijn naar 
nieuwe ouders. Gelukkig hebben er ook 3 mensen daadwerkelijk gereageerd op deze 
vacature.  
Dit betekent dat we een verkiezing gaan houden, waarbij alle ouders van BS Wandelbos op 
hun kandidaat kunnen stemmen. U kunt stemmen tot en met donderdag 24 juni via deze 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ylE10EMHd-N3alwEDcjfm-
SSToblb4ZAF4oJXDvH5eV5Lw/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1&flr=0.  
 
Het stemmen gebeurt anoniem, de vragen naar naam en klas zijn er om de stemmen te 
verifiëren (zodat iedereen 1x kan stemmen). De stemmen worden vervolgens niet zichtbaar 
gekoppeld aan de naam. Degene met de meeste stemmen zal volgend jaar dan plaats nemen 
in de MR.In deze nieuwsbrief stellen we de kandidaten graag aan u voor:  
 
Kandidaat 1: Emmy de Jong 
Hoi, mijn naam is Emmy de Jong, moeder van Sem (6) die (nog even) in groep 1/2B zit, en 
van onze tweeling Luuk en Finn(2). Ik ben iemand die zich graag betrokken voelt bij de 
school en het leuk vindt om een praatje te maken met andere ouders. Daarom zou ik het 
heel leuk vinden om de komende jaren als klankbord voor ouders te dienen bij de MR. 
Zelf heb ik een achtergrond in de kinderopvang, en heb ik een aantal jaar de PABO gedaan 
tot ik mijn studie moest beëindigen wegens gezondheidsredenen. 
Sinds ruim een jaar zit ik ook in de oudercommissie van KC Wipwap, waar ik met veel plezier 
mee denk en ondersteun. 
Mocht ik aan de MR mogen deelnemen, aarzel dan vooral niet om me aan te spreken, dan 
zal ik mijn best doen om de ouders zo goed mogelijk te representeren!  
  
Kandidaat 2: Robbert Timmermans 
Uiteraard heb ik twee prachtige kinderen op Het Wandelbos in respectievelijk groepen 1/2A 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ylE10EMHd-N3alwEDcjfm-SSToblb4ZAF4oJXDvH5eV5Lw/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ylE10EMHd-N3alwEDcjfm-SSToblb4ZAF4oJXDvH5eV5Lw/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1&flr=0


en 3B zitten en kan ik daarmee eigenlijk direct aangeven dat mijn contributie van duurzame 
aard zal zijn. Als ouder heb ik me breed georiënteerd op diverse basisscholen, maar ben een 
groot voorstander van het concept 'wijkschool'. Het Wandelbos is een prachtige school met 
een mooie gemêleerde doelgroep. De kansen voor samenwerkingen zijn groot en de kracht 
vanuit de kov en bso hebben een versterkende werking op het allround aanbod van de 
school.   
Ik zie veel kansen. Sommige daarvan onbenut. Dat maakt mij gedreven om een rol te spelen 
in het kader van innovatie met oog op het versterken van kansen voor alle kinderen in de 
school. Het valt me op dat nog te veel ouders in de buurt kiezen voor een andere school. In 
gesprekken met deze ouders merk ik toch wel een aantal zaken op die te ondervangen zijn.   
  
Over mij:  
- Afgeronde hbo-pedagogische opleiding: ervaring als leerkracht gericht op onderwijs aan 
kinderen uit sociaal-economisch zwakkere wijken.   
- afgeronde hbo-journalistieke opleiding: veel gewerkt als journalist voor (vak)bladen, beetje 
radio, maar vooral een scherpe pen en nog scherpere vragen.   
- ik ben geen ja-knikker. Dat wil ik graag onderstrepen. Niet tegendraads omdat het moet, 
maar wel als het nodig is.   
- Ik bijt me vast. Wanneer iets geregeld moet worden, zal ik niet rusten totdat dit gebeurd 
is.   
- Ik ben zeer pro-actief en onwijs bedreven in het betrekken van externen. Of het nu gaat om 
aanvullende educatie, entertainment of pers. Ik heb een groot netwerk, wat ik graag 
meeneem.   
  
Mijn motivatie is om ervoor te zorgen dat Het Wandelbos geen kans onbenut laat om 
kinderen zich te laten ontwikkelen zoals dat het beste bij ze past. Belangrijke domeinen 
hierbij zijn:   
- een veilig leerklimaat.  
- een gevarieerd aanbod.  
- goede gemêleerde instroom.  
- premature uitstroom zoveel mogelijk tegengaan.     
  
Kernwaarden hierbij zijn:  
- vertrouwen.  
- ruimte voor plezier.   
- durf & energie.                                                                       
  
Kandidaat 3: Claire Braaksma 
Mijn naam is Claire Braaksma en Felix en Donna zitten in groep 7 en 5. Met veel plezier gaan 
ze naar basisschool Wandelbos.  
  
Ik wil me kandidaat stellen voor de Medezeggenschapsraad, omdat ik het belangrijk vind om 
vanuit verschillende perspectieven mee te denken over de schoolsituatie met als doel goed 
onderwijs en optimale ontwikkelingskansen voor kinderen, evenals voor leerkrachten en 
ouders.  Ik geloof in de kracht van het collectief met behoud van eigenheid.  Zo hebben wij 
voor onze kinderen ook voor deze school gekozen.  
  



Ik werk als AdviseurPrimair013 vanuit TPrimair,  (alle bestuurders van de onderwijs 
coöperaties in Tilburg). In mijn werk help ik directeuren in het Primair Onderwijs en begeleid 
hen bij processen die gericht zijn op samenwerken op bepaalde thema's. Op dit moment zijn 
buurtgericht samenwerken en passend onderwijs in de buurt grote thema's. Tot een jaar 
geleden werkte ik ook in Tilburg West.  
  
Mijn hart klopt voor gelijke kansen. Ik ben nieuwsgierig, eerlijk, open en opbouwend kritisch. 
Met deze blik hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de tofste 
school van Tilburg: Basisschool Wandelbos.  
 

 
Eisvrij in de zomer! De Zomerschool 
 
Hoe maak je brood? Hoe melk je een koe? En hoe deuk je een auto uit? Hoe maak je je eigen 
pijl en boog? Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van dingen die kinderen bij eisvrij kunnen 
ontdekken. Eisvrij ondersteunt scholen bij de ontwikkeling van kinderen. Op school leren 
kinderen doorgaans binnen. Hoe leuk is het dan om in kleine groepen op stap te gaan en te 
ervaren hoe dingen in praktijk werken?  
 
Wat is eisvrij 
Kinderen verdienen de ruimte om de wereld om zich heen te ontdekken. Dat is de visie 
van eisvrij, onderdeel van Humankind. Kinderen krijgen in kleine groepjes kijkjes achter de 
schermen bij verschillende organisaties. Ze ervaren dat ook een meubelmaker moet rekenen 
en een bakker moet wegen. Tijdens deze avonturen werken ze aan hun sociale 
vaardigheden, ontdekken ze verborgen talenten en leren ze hun eigen stad met andere ogen 
te bekijken. Bij eisvrij werken ervaren pedagogisch medewerkers en leerkrachten die van 
ieder moment een unieke en (leer)ervaring weten te maken.  
 
Summerschool 
De directeuren van de vijf basisscholen: RK Basisschool St. Hubertus, Jenaplan Basisschool 
Jeanne d’Arc, Basisschool Wandelbos, Basisschool Antares en Auris Florant in Tilburg hebben 
eisvrij gevraagd om dit jaar de summerschool te organiseren. De eisvrij summerschool vindt 
plaats in de tweede week van de zomervakantie, van 2 t/m 6 augustus. De dagen starten om 
9.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Leerlingen uit groep 5 t/m 7 kunnen deelnemen aan het 
programma. Houd voor meer informatie de nieuwsbrief in de gaten. 
 
Nieuwsgierig? 
Al duizenden kinderen kregen in de afgelopen jaren eisvrij, maar dit was nog nooit eerder in 
Tilburg. Nu kunnen ook eindelijk kinderen in Tilburg eisvrij krijgen! Als u graag wat meer 
informatie wil, bezoek dan www.eisvrij.nl of bekijk de ervaringen van kinderen 
op Facebook, Twitter of Instagram. 
 
 

 

 

 

 

http://www.eisvrij.nl/
https://www.facebook.com/Eisvrij/
https://twitter.com/eisvrij
https://www.instagram.com/eisvrij/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de onderbouw 

De afgelopen 4 weken zijn we in de kleuterklassen bezig 
geweest met het thema kriebelbeestjes. Op 18 juni sluiten 
we dit thema af, op maandag 21 juni beginnen we met het 
allerlaatste thema van dit schooljaar. Het laatste thema is 
‘vakantie’, we gaan hier 4 weken volop mee aan de slag. 
We zullen veel gaan leren over op vakantie gaan, maar ook 
over het seizoen zomer. De allerlaatste week van dit 
schooljaar hebben we geen thema, in deze week gaan we 
het schooljaar leuk en fijn afsluiten. Wij gaan van de laatste 
weken nog een gezellige tijd maken!  

Groetjes uit de kleuterklassen. 

 

Nieuws vanuit groep 7 

Op school voel ik me thuis. Je kan hier goede vrienden maken. Ik vind het goed dat we op 

het schoolplein een moestuin en wadi’s hebben. De docenten zijn aardig en soms streng, 

maar dat hoort erbij. De lessen zijn leuk. We leren nieuwe dingen bijvoorbeeld: het 

metriekstelsel en werkwoorden. Ik vind de nieuwe methodes veel leuker dan de oude. We 

doen op schiet alleen leren, maar soms ook spelletjes. Dit doen we meestal, als we goed ons 

best hebben gedaan. Als we iets lastig vinden helpt de meneer ons altijd! Dat is wel fijn. We 

hebben ook een voetbalkooi en daar mogen we in voetballen. Ik vind dat sowieso leuk, want 

ik vind voetballen heel leuk! 

Groetjes,  

Cancu A.  

De laatste weken zijn we druk bezig met het voorbereiden op de Cito’s, maar door het 

warme weer was de concentratie helemaal weg. Op school zijn de presentaties gestart, ik 

ben zelf erg nerveus voor mijn presentatie. Verder hebben we ook lessen over duurzaam 

zijn. We hebben een nieuwe leraar (Meneer Les). Hij blijft onze leraar voor twee weken. Hij 

blijft doorzetten en probeert het laatste beetje concentratie eruit te persen. Wij zijn al bijna 



bij de zomervakantie! Ik ben benieuwd hoe groep 8 zal zijn.  Ook hebben we een 

wormenhotel geopend.  

Sen 

Dit schooljaar is er een wormenhotel gekomen. Wat is een wormenhotel? Eerst zitten de 

wormen in een zak. De wormen eten de zak open. In het hotel liggen etensresten zoals: 

appels, aardbeien en andere soorten fruit. Ze maken van dit afval compost. Dat is goed voor 

het milieu. Ik vind het goed dat de school dit hotel heeft aangeschaft.  

Mailo 

 

 

Herinnering 

Zoals jullie al eerder in de nieuwsbrief en op Parro hebben kunnen lezen, kan iedereen nog 

t/m 30 juni meedoen aan de Avond4Daagse – Home 

Edition! 

Wanneer je je kinderen hiervoor inschrijft (of al in hebt 
geschreven) kun je de helft van het inschrijfgeld 
terugkrijgen via de school. Stuur hiervoor een mail met de 
inschrijfbevestiging en je naam en rekeningnummer naar: 
 
ouderraadwandelbos@outlook.com 
 

 
Feestmiddag 

Op vrijdag 2 juli van 12:15 tot 15:00 organiseren we een Feestmiddag!! 

Na wederom een vreemd schooljaar, met een tweede lockdown en veel andere 

coronamaatregelen, gunnen we de kinderen van Wandelbos een leuke, gezellige middag 

met hun klasgenootjes. In overleg met meneer Roberto is ervoor gekozen om vrijdag 2 juli 

een feestmiddag te organiseren.   Een aantal dingen die van belang zijn:  

- In de ochtend gaan alle kinderen gewoon naar school (normale lesdag).  



- Aansluitend aan de schooldag kunnen kinderen deelnemen aan het Wandelbosfestival. 

Zij blijven op school en eten met de leerkracht in de klas (deze kinderen nemen dus een 

lunchpakketje mee naar school!) 

- Daarna gaat de leerkracht met de klas langs verschillende activiteiten. De klassen blijven 

daardoor dus in hun eigen ‘bubbel’.  

- Om 15:00 uur is het festival afgelopen en mogen de kinderen opgehaald worden/ 

zelfstandig naar huis, zoals ze gewend zijn.  

- Alle kinderen ontvangen een flyer met een invulstrookje. Graag dit strookje terug 

inleveren bij de leerkracht als uw kind mee wil doen aan het festival.    

- Bij het festival mogen (helaas) geen ouders aanwezig zijn. 

We hebben verschillende leuke activiteiten gepland, waarbij we natuurlijk rekening houden 

met de leeftijd van de kinderen. En alle kinderen krijgen iets lekkers te eten en te drinken.  

 

We hopen dat er veel kinderen meedoen met deze gezellige middag!  

 

Vragen? Opmerkingen? Vrijblijvend een vergadering bijwonen?  

We zijn altijd op zoek naar enthousiast ouders die onze Ouderraad komen 

versterken. We hebben een gezellige club ouders om de verschillende 

activiteiten te organiseren. Doordat we meer samenwerken met de 

Medezeggenschapsraad (MR), kunnen we ook meedenken over andere 

onderwerpen die voor de school van belang zijn.  

We kunnen serieus vergaderen, maar er is ook zeker ruimte voor plezier!! Heb je interesse 

om vrijblijvend een vergadering bij te wonen? Of heb je andere vragen of opmerkingen? 

Stuur dan een mailtje naar: ouderraadwandelbos@outlook.com 

 

mailto:ouderraadwandelbos@outlook.com

