
Nieuwsbrief donderdag 15 juli 2021 

 

Nieuws vanuit de directeur  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De allerlaatste Nieuwsbrief van dit schooljaar! En dat op de dag van het groepen wisselen. 

Vandaag maken de kinderen namelijk kennis met de nieuwe groep. Dat is ieder jaar een 

spannend moment. Volgend jaar gaan we starten met 11 groepen en nieuw is dat we dan een 

combinatiegroep 3-4 en een combinatiegroep 6-7 hebben. Dit jaar zijn we gestart met een 

combigroep 4-5 en dat is heel goed bevallen. Het heeft namelijk een heleboel voordelen die 

ik graag benoem: 

- Zelfstandig en geconcentreerd werken wordt bevorderd 

- Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de sociale ontwikkeling van 

leerlingen. Jonge leerlingen leren van de oudere leerlingen en de oudere leerlingen 

leren weer veel van het helpen van de jongere leerlingen 

- Leerlingen die achterlopen of juist vooruit zijn, kunnen makkelijker aanschuiven bij de 

instructie van het andere deel van de groep. Hierdoor ontstaat meer herhaling en 

uitleg of juist meer uitdagende leerstof. 

Dit schooljaar verlaten 26 kinderen onze basisschool. Zij hebben allemaal een passende plek 

binnen het VO gevonden. Op woensdagmorgen 21 juli nemen zij afscheid van de andere 

kinderen en van de juffen en meneren. In de avond voeren zij in ons theater de eindmusical 

op. Dit laten we doorgaan, op gepaste afstand van elkaar. Iedere schoolverlater mag hiervoor 

2 personen uitnodigen.  

In deze laatste nieuwsbrief wil ik alle ouders/verzorgers bedanken voor het vertrouwen in de 

school. Het was een pittig jaar waarin we maar liefst 2 keer thuisonderwijs moesten 

aanbieden. Dit heeft ons ook een heleboel gebracht. Voor onze leerlingen was het echter niet 

altijd even makkelijk. Het gemis van sociale contacten op school en de positieve testen in de 

groepen, hebben ervoor gezorgd dat schooljaar 2020-2021 een schooljaar met een heleboel 

uitdagingen was. Nu is het bijna vakantie en kunnen we hopelijk de batterij weer allemaal 



opladen. We starten het nieuwe schooljaar met ongeveer 270 leerlingen. Daarnaast gaan we 

ons Taalbos uitbreiden. Ook de verrijkingsklassen gaan het komende jaar weer gewoon door. 

Als deze nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd aan het begin van het nieuwe 

schooljaar en wel op dinsdag 28 september (informatieavond). Ik hoop u dan te ontmoeten. 

Dit is tevens de avond waarin de leerkrachten u informeren over het nieuwe schooljaar. De 

verwachtingen worden uitgesproken, waardoor u als ouder helemaal op de hoogte bent van 

het reilen en zeilen in de klas.  

Dan heeft u vast al gezien dat de muur aan de voorkant van de school helemaal wit is geverfd. 

Dit is slecht grondverf die ervoor zorgt dat de volgende laag verf beter hecht op de muur. De 

tweede laag zal nog voor de grote vakantie aangebracht worden en dat wordt dan een licht 

groene kleur. Wat er vervolgens gaat gebeuren met de muur is nog een verrassing. Dat zal in 

de grote vakantie vorm gaan krijgen, zodat op de eerste schooldag alle kinderen en ouders 

zich kunnen laten verrassen/inspireren door het eindresultaat. 

 
 

Voor nu alvast….allemaal een hele fijne zomervakantie. Hopelijk is het weer ons goed gezind 

en komen alle kinderen weer met een grote glimlach naar school. We starten op maandag 6 

september 2021.  

Met vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

 



Drie schaakdiploma's uitgereikt. 

Vrijdag 9 juli jongstleden deden: Vinn en Leran uit groep 3 en Pepijn uit groep 8 examen voor 

hun stappendiploma schaken. Vinn en Leran deden examen voor het stap 1 diploma 

waarmee ze aantonen alle spelregels te beheersen inclusief de notatie en het correct 

benoemen van de zetten. Dit is een uitstekende prestatie voor leerlingen van groep 3, het 

jaar waarin ze normaal gesproken nog maar net kunnen lezen.  

Pepijn uit groep 8 verlaat binnenkort onze school met een stap 3 diploma. Het begon 

allemaal in november 2017 met een aantal leerlingen uit groep 5. Er waren afvallers, maar 

Pepijn zette door en wist zijn stap 3 diploma nog voor het einde van dit schooljaar te 

behalen. 

Proficiat allemaal! 

 
 

 

 

Nieuwe ouder in onze MR 

Het werden verkiezingen. Met maar liefst 3 aanmeldingen voor de Medezeggenschapsraad 

mogen we wel stellen dat het wel goed zit met de ouderbetrokkenheid op BS Wandelbos. En 

ik ... Ik ben de gelukkige. Ik stel me kort voor: Robbert Timmermans, vader van 3 kinderen, 

waarvan 2 op het Wandelbos in klassen 1/2a en groep 3/4. Ik heb heel veel zin om voor en 

met alle andere ouders aan de slag te gaan om nog meer successen te boeken. Dus zit je 



ergens mee, blijf er dan niet mee rondlopen. Heb je een goed idee ... houd het niet voor 

jezelf. Ik wil jullie vertegenwoordiger zijn en geloof me: als ik me ergens in vastbijt, laat ik 

niet meer los.  

Trek me de komende 3 jaar zo vaak aan mijn mouw als je maar wilt. Jullie gaan me zien en 
van me horen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Robbert Timmermans 
 

Verrijkingsklas op z’n Frans 

Bonjour, bonjou! Cést parti, cést parti. Pour le petit tour de la France! 1,2,3 ca va? 4,5,6 salut 

les amis.. Dit ter afsluiting van een korte lessencyclus Frans. In de verrijkingsklas nuttigen de 

kinderen een traditioneel Frans ontbijtje, waarvan ze zelf ieder ingrediënt in het frans 

hebben besteld. Bon appetit! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


