Nieuwsbrief donderdag 1 juli 2021

Nieuws vanuit de directeur
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Aan het einde van een schooljaar is er ruimte om niet alleen vooruit te kijken, maar ook met
elkaar terug te blikken op een bijzonder jaar. Een jaar, beheerst door Corona met
thuisonderwijs, besmettingen en activiteiten die helaas niet door konden gaan.
Toch heeft dit bijzondere jaar ons ook positieve zaken gebracht. De vraag die ik gesteld heb
aan de collega’s is: Wat zou je graag willen behouden n.a.v. dit bijzonder jaar?
-

Ons team (het steunen van elkaar)
Het nauwe samenwerken met je eigen cluster
Gebruik van teams om contact te maken met de thuissituatie
Overlegmomenten via Teams, indien dit overleg zich daarvoor leent
Rustige binnenkomst en op tijd beginnen
Ouders bij halen en brengen buiten het gebouw
Online schaken
Geen schoolbel meer

U begrijpt dat we als team kritisch kijken naar wat werkt en wat minder goed werkt. De
afgelopen jaren hebben we met het hele team geïnvesteerd in rust op de gangen en in de
school. Dit willen we in het belang van de ontwikkeling van kinderen behouden en verder
uitbouwen. Bij alle keuzes die we maken staat steeds het belang van het kind voorop!
Deze Nieuwsbrief hoort bij een brief, die vandaag alle kinderen meekrijgen. In deze brief kunt
u lezen bij wie uw kind volgend schooljaar in de klas komt en welke juffen en meneren volgend
jaar voor de klas staan. Leest u deze brief daarom goed door!
Op donderdagmiddag 15 juli maken de kinderen kennis met de nieuwe groep. Ze worden dan
om 13.00 uur verwacht voor deze wisselmiddag. Ook alle kinderen die nieuw starten op onze
school, zijn hiervoor uitgenodigd.

Morgen mogen de kinderen een extra middagje op school blijven. We vieren dan ons jaarlijkse
Wandelbosfestival. De opzet is wel een beetje anders dan andere jaren. Deze keer moesten
de kinderen hiervoor intekenen met een strookje. De organisatie van deze middag is in handen
van onze oudervereniging. Zij hebben ervoor gezorgd dat we toch een “feestje”” kunnen
bouwen. Deze middag duurt tot 15.00 uur en als uw kind zich hiervoor op heeft gegeven , blijft
het tussen de middag op school over. Kinderen die zich niet hebben opgegeven, gaan om
12.15 uur naar huis.
De laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op donderdag 15 juli 2021.
Met vriendelijke groet,
Roberto van Dalen
Directeur bs Wandelbos

Even voorstellen: meneer Jens
Met veel plezier en enthousiasme mag ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Jens van
Kemenade en met trots mag ik vertellen dat ik vanaf ingang van het nieuwe schooljaar het
team op basisschool Wandelbos kom versterken. Daar ben ik erg blij mee want na een dag
invallen voelde ik me al erg welkom dankzij de kinderen en het personeel.
Als natuurliefhebber spreekt de school en de omgeving natuurlijk erg aan, maar ook de
manier van werken en de omgangsnormen past bij mij. Gedurende het schooljaar kun je me
van maandag t/m donderdag vinden in de groepen 4 t/m 8. In het weekend kun je me
vinden bij Topvogel Diessen.
Daar werk ik als vrijwilliger in
een vogelpark met roofvogels en
uilen. Verder houd ik van
gezelschapspelletjes, reizen,
fietsen, de zon met een drankje
en kletsen. Spreek me dus gerust
aan voor een gezellig praatje. Tot
snel! Lieve groetjes,
meester Jens

