
Voor in de nieuwsbrief van donderdag 9 september 2021 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouders, 

We zijn weer begonnen. Twee jaar geleden startten er op de eerste schooldag 245 kinderen, vorig 

jaar waren dat er 256 en nu zijn dat er 264. Onze kinderen zijn verdeeld over 11 groepen. Naast deze 

11 groepen gaan we dit schooljaar rond de herfstvakantie starten met Het Taalbos. Dat zal zijn op 

dinsdag, woensdag en donderdag onder leiding van juffrouw Bibianne. Het ontwikkelen van de 

woordenschat staat hierbij centraal. Ouders van kinderen uit de groepen 1-2 die hiervoor in 

aanmerking komen worden door de leerkrachten op korte termijn hierover geïnformeerd.  

Alle 3 onze onderbouwgroepen gaan daarnaast een start maken met LOGO 3000, speciaal om onze 

kinderen op een slimme en goed onderbouwde wijze te ondersteunen in hun taalontwikkeling. LOGO 

3000 biedt aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke 

manier snel en speels uit te bereiden. Tijdens de informatieavond kunt u als ouder een kijkje komen 

nemen om te zien welke materialen gebruikt worden. 

In de groepen 4 t/m 8 starten we dit schooljaar met Nieuw Nederlands Junior Lezen. Dagelijks wordt 

in alle groepen aandacht geschonken aan lezen. Zowel technisch- als begrijpend lezen vormen een 

vast onderdeel op het rooster. We zijn ervan overtuigd dat deze methode ervoor gaat zorgen dat er 

betekenisvoller en structureler aandacht is voor ons leesonderwijs. Daarnaast wordt er in alle 

groepen gewerkt met STAAL spelling. Dit is reeds vorig schooljaar ingezet en hier gaan we uiteraard 

mee door.  

Tijdens de informatieavond van de groepen 3 t/m 8 wordt u als ouder geïnformeerd over de 

werkwijze van zowel spelling als lezen. Dit is zeker de moeite waard om hiermee kennis te maken.  

Kortom: we hebben u als ouder genoeg te vertellen op onze informatieavond. Houd deze avond dan 

ook vrij in uw agenda!! (dinsdag 29 september) 

Onze schoolafspraken 

Vanaf dit schooljaar hebben we 3 uniforme schoolafspraken. Deze afspraken gelden voor alle 

kinderen en medewerkers op onze school. Tijdens deze eerste schoolweek wordt er veel aandacht 

geschonken aan deze afspraken. Wat betekenen ze? Wat gebeurt er als je je niet aan deze afspraken 

houdt? We maken de afspraken zichtbaar door ze op te hangen in de klassen en op de gang. Tevens 



gebruiken we de afspraken als kapstok bij de lessen van Kwink (sociaal emotionele ontwikkeling). We 

willen dat onze kinderen vanaf schooldag 1 duidelijk weten wat er van ze verwacht mag worden, 

maar ook wat onze leerlingen van alle leerkrachten mogen verwachten. Kortom: duidelijkheid! 

 

 

Nieuwe ingangen schoolgebouw 

We hebben ervoor gekozen om dit schooljaar gebruik te maken van 2 leerling-ingangen. De groepen 

1-2 gaan allemaal door de deuren bij de kleuters naar binnen en naar buiten, de overige groepen 

gaan door de deuren in het midden van het gebouw naar binnen en buiten. De ingang bij de 

administratie is geen leerling-ingang meer. Leerlingen die te laat komen, gaan wel door deze ingang 

en melden zich bij de administratie.  

Wat is er gebeurd in de grote vakantie? 

De grote muur aan de Baden Powelllaan is veranderd in een prachtig bos. Kunstenaar Fred van Essen 

heeft onze buitenmuur een uitstraling gegeven, die past bij de school. Het is niet alleen een prachtige 

tekening, het symboliseert ook die visie van onze school. Ik heb dit verwoord in een gedicht: 

Kinderen zoeken hun eigen weg binnen de school/maatschappij, 

Hieraan draagt iedere medewerker van Wandelbos een steentje bij. 

De passiebloem staat voor onze professionele samenwerkingscultuur, 

Diversiteit binnen één school, geschilderd op een grote muur. 

Iris en vergeet me nietje staan voor vertrouwen in elkaar en in eigen kunnen, 

Gezien en gehoord worden, en ieder kind gelijke kansen gunnen. 

De distel staat voor authenticiteit, 

En de anemoon voor kwetsbaar opstellen en openheid. 

De paardenbloem symboliseert kwaliteiten en dromen, 

Ontdekken en lef hebben, zodat talent tot uiting kan komen. 

Aandacht voor elkaar en geluk zie je terug in het klavertje vier, 

De brandnetel vertelt ons dat het leven niet alleen bestaat uit plezier. 

We leren, ontdekken en komen tot bloei, 

Op basisschool Wandelbos kun je zeggen: Kijk, ik groei! 



 

 

Wanneer bent u welkom in de school? 

Dit is alleen op afspraak en wanneer u klachtenvrij bent. Alle bezoekers komen door de hoofdingang 

van de school. Bij de ingang houdt u rekening met: 

1. Het desinfecteren van uw handen 

2. Het invullen van het formulier 

Wie ondersteunen in de groepen en wanneer? 

Goed onderwijs op Basisschool Wandelbos 

Op basisschool Wandelbos zorgen de leerkrachten iedere dag voor kwalitatief goed onderwijs. 

Daarnaast hebben we op school 3 leerkrachtondersteuners (juf Melanie, juf Kelly en meneer Geza). 

Ook zij leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs.  

Kinderen verdienen onderwijs op maat. Wij vinden het daarom belangrijk dat steeds goed gekeken 

wordt naar wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Sommige kinderen 

hebben daarom baat bij extra ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld zijn als een leerling vooruit loopt 

in zijn/haar ontwikkeling of als een kind juist een extra duwtje in de rug kan gebruiken. Ook kan het 

soms fijn zijn om een kind te helpen bij het aanleren van een goede werkhouding of executieve 

vaardigheden.   

In het schooljaar 2021-2022 gaan we de ondersteuning op een andere manier vormgeven. In de 

ochtend gaan de leerkrachtondersteuners individueel, of in kleine groepjes, heel gericht werken aan 

doelen die voor deze leerling(en) gelden. Deze doelen zijn vastgelegd in handelingsplannen. 

Uiteraard worden deze handelingsplannen door de leerkracht ook met u besproken. In de middag 

zijn de leerkrachtondersteuners beschikbaar voor de groepen. Zij kunnen dan in de klas 

ondersteunen of juist een groep leerlingen uit de klas meenemen, bijvoorbeeld om alvast een les 

voor de volgende dag voor te bereiden (pre-teaching). De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van de leerling. 



Daarnaast gaat na de herfstvakantie gestart worden met Het Taalbos. Juffrouw Bibianne gaat voor de 

groepen 1 t/m 3 heel gericht werken aan de bevordering van de taalontwikkeling van kinderen. 

Hierover wordt u later nog verder geïnformeerd.  

Ook de verrijkingsklas, gegeven door juffrouw Yvonne, gaat dit schooljaar weer van start.  

Wij denken dat bovenstaande ontwikkelingen bijdragen aan het verder verhogen van onze 

onderwijskwaliteit. Mocht u hier vragen en/of opmerkingen over hebben dan kunt u altijd de 

leerkracht en/of ons hierover aanspreken.  Ine Kammers en Joyce Koolen 

Informatieavond dinsdag 28 september 

Helaas kon de informatieavond het afgelopen jaar niet doorgaan zoals wij dat graag gewild hadden. 

Dit jaar is dat gelukkig anders. We ontmoeten u graag weer in de klas van uw kind. Wel is het zo dat 

er per leerling maar één ouder naar de klas mag komen. Zo houden we de aantallen in de groepen 

beperkt en kunnen we de afstand van 1,5 meter in de klas waarborgen.  

Een vrijwillige ouderbijdrage en een SOS-formulier 

Rest mij u nog te vertellen dat alle kinderen vandaag (donderdag 9 september) twee brieven mee 

krijgen. De eerste brief gaat over de vrijwillige ouderbijdrage. Het is fijn als deze bijdrage door 

ouders wordt betaald, aangezien onze ouderraad met dit geld leuke activiteiten kan organiseren voor 

onze leerlingen. 

Daarnaast wil ik u wijzen op de tweede brief die vandaag meegaat (SOS-formulier). Deze brief gaat 

over de persoonlijke gegevens. Mochten er veranderingen zijn in uw persoonlijke situatie (adres, 

telefoonnummer, etc…past u dit dan aub aan en lever deze brief uiterlijk vrijdag 17 september bij de 

leerkracht in. We willen graag alle brieven terug omdat u onderaan de brief aan kunt geven of u 

wel/niet toestemming geeft om foto’s te plaatsen op de website van de school. Deze vraag is u 

gesteld bij de start op onze school, maar daarna niet meer. Vandaar dat het belangrijk is dat we dit 

van u weten. 

Gratis boeken voor de schoolbieb! 

Kinderboekenweek 2021 belooft weer een feestje te worden. We kunnen onze schoolbibliotheek 

uitbreiden met nieuwe kinderboeken en u kunt daar als ouder een handje bij helpen. Hoe werkt het: 

- Koop tijdens de kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje 

bij mij in 

- Ik verzamel de bonnetjes van 6 t/m 17 oktober 

- De verzamelde bonnetjes lever ik in bij de Bruna 

- Hiervoor ontvangen wij een waardenbon 

Hoe meer bonnetjes, hoe meer boeken! De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 

september. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 



2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams 

 

 
De onderbouw is weer los! 
 
Afgelopen maandag was het dan zover. De deuren van de kleuterklassen stonden weer open en het 

schooljaar 2021/2022 was echt begonnen. Na een heerlijke zomervakantie waarin wij als 

leerkrachten goed hebben kunnen uitrusten, maar ondertussen toch ook al flink bezig zijn geweest 

met de voorbereidingen, zijn we helemaal klaar voor een spetterend jaar. Een jaar waarin wij 

wederom iedere dag ons uiterste best gaan doen om te zorgen voor ontwikkeling, plezier en 

veiligheid bij iedere kind! 

Tijdens de voorbereiding zijn wij druk bezig geweest met het inplannen van verschillende thema’s die 

dit jaar aan bod gaan komen. Het eerste thema zal beginnen op maandag 13 september en heet ‘Bij 

mij thuis’. Vier weken lang gaan wij het in de klassen hebben over thuis en alles wat daarbij komt 

kijken. In wat voor soort woning woon je? Welke culturen zijn er in de klas? Hoe dien jij je te 

gedragen als je bij iemand op bezoek gaat? Waarom is het niet bij iedereen hetzelfde thuis? Dit zijn 

enkele vragen die gedurende dit thema zeker behandeld gaan worden. Om een thema te laten leven 

in de klas, mogen de kleuters ook altijd spullen meenemen die betrekking hebben op het thema. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillend boeken, posters, knuffels of culturele voorwerpen. 

Ook is er in iedere klas een winkel aanwezig waar de kinderen allerlei spulletjes kunnen kopen en 

verkopen. Om deze winkels nog wat meer inhoud te geven, zijn wij nog op zoek naar verschillende 

verpakking van eten. Hierbij kan gedacht worden aan doosjes van hagelslag, rijst, crackers, pakken 

melk etc.  

Op dinsdag 28 september is er een informatie-avond op school en zullen wij meer informatie geven 

over het verloop van dit schooljaar en de algemene afspraken. Mocht u voor die tijd al een aantal 

dringende vragen hebben, dan kunt u ons altijd na school vinden op het schoolplein als wij samen 

naar buiten lopen met de kinderen. Schroom vooral niet om vragen te stellen, dat zullen wij ook 

zeker niet doen. 

Samen met de kinderen en u als ouder/verzorger weten wij zeker dat we er weer een mooi jaar van 

gaan maken. We hebben de eerste dagen al enorm veel kunnen genieten van al het enthousiasme, 

plezier en de verwondering. Dat belooft wat voor dit jaar! 

Groetjes, 

Juf Fenne, juf Lynn en Meneer Maarten 



We zijn weer begonnen! (middenbouw) 

 
De eerste week zit er bijna op en wat hebben we weer genoten!! Wat fijn om alle leerlingen weer te 

zien en weer met een nieuw schooljaar te starten. In de eerste weken zijn we veel bezig met het 

kennismaken met elkaar, de nieuwe methodes ontdekken en met activiteiten om samen een fijne 

groep te worden.  

Zo hebben we al geknutseld, muziekles van juf Suzanne gehad en zijn we al naar de gymles geweest 

van meneer Arjen! Een paar klassen hebben zelfs al natuurles gehad van meneer Jael! Dit zijn fijne 

activiteiten waaraan, onder andere, groepsdynamiek gewerkt wordt. Daarnaast zijn we ook met de 

andere vakken aan de slag gegaan, zoals lezen, spelling, rekenen en schrijven. We zorgen voor een 

fijn ritme op de dag, dat de leerlingen inspanning en ontspanning afwisselen om zo de dag fijn door 

te brengen samen. 

Dit jaar gaan we er met z'n allen een hartstikke fijn, gezellig en leerzaam schooljaar van maken! We 

hebben er in ieder geval erg veel zin in! 

Groetjes 
De Middenbouw 

 

Groep 7 

Vorig schooljaar tijdens, de doorschuifmiddag, heb ik genoten van de groep. Toen dacht ik: ‘Deze 

groep kan heel erg veel voor elkaar krijgen!’. Vooral samen met en van elkaar leren, plezier maken, 

ontdekken en samen spelen.  

Het schooljaar is nu echt begonnen. De eerste schooldag ging ook fantastisch! Vol energie begonnen 

de leerlingen in groep 7 met het leren. Het is natuurlijk nog wel even wennen maar de motivatie en 

inzet van de leerlingen geven mij het gevoel dat het een prachtig schooljaar gaat worden. Zo 

mochten ze al schrijven met een echte pen en werden er afspraken gemaakt hoe er geschreven moet 

worden. Met het dictee van spelling was het wel even schrikken. Ze kregen 3 woorden en 3 zinnen. 

Die zinnen zijn niet zo makkelijk als de leerlingen dachten. Het gaat gewoon een prachtig schooljaar 

worden! Ik heb er alle vertrouwen in. 

Met vriendelijke groet, 

Meneer Martijn 

 

 

 

 

 



Nieuw schooljaar? Een groep maak je SAMEN! 

 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen met nieuwe groepen en nieuwe kinderen. 

En … er is op de muur van Basisschool Wandelbos een kunstwerk geschilderd! De schilders en de 

kunstenaar zijn daarmee begonnen vanaf de derde week van de zomervakantie en ze hebben daar 

een week over gedaan.  

 

Er staan op de muurschildering twee kinderen en verschillende soorten bloemen afgebeeld. Ál die 

bloemen hebben een betekenis. Bijvoorbeeld: de iris en het vergeet-me-nietje staan voor 

‘vertrouwen in elkaar’. De distel staat voor ‘authenticiteit’.  En de passiebloem staat voor onze 

‘professionele samenwerkingscultuur’.  De muurschildering laat de diversiteit binnen onze school 

zien waar we elkaar respecteren, elkaar steunen en met elkaar samenspelen. 

 

Verder zien we op de muur nog een paar andere bloemen. Er hoort een gedicht bij de mooie 

muurschildering. Dat gedicht gaat over deze bloemen én onze school. 

 

Groetjes van Bekir en Cansu uit groep 8 

 

Nieuws vanuit onze cultuurcoördinatoren (juf Lynn en juf Maringe) 
 
Vorig jaar was een uitdagend jaar betreft cultuureducatie. Waar we rekening moesten houden met 
vele regels en gesloten theaters, zijn er dit schooljaar weer meer mogelijkheden. 
We hebben super leuke en leerzame dingen op het programma staan. Zo gaan groep 6/7 en 7 
volgende week kunst bekijken in de Lustwarande en gaat groep 1 t/m 6 op 24 september kijken naar 
een voorstelling.  
 
Lynn en Maringe blijven ICC'er (intern cultuur coördinator). We gaan ervoor zorgen dat er voor elke 
groep weer fantastische culturele activiteiten worden geregeld.  

 
 
 
 
 


