
Nieuwsbrief donderdag 23 september 2021 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouders, 

Alweer de derde Nieuwsbrief van dit schooljaar. Het is weer even wennen: nieuwe groepen, een 

andere juf of meneer, een ander klaslokaal etc. De eerste weken van een schooljaar zijn voornamelijk 

bedoeld om extra aandacht te schenken aan de groepsvorming. Hoe gaan we met elkaar om? Wat 

zijn de afspraken en wat verwachten we van elkaar? De “gouden” weken zijn van groot belang, hier 

wordt de basis gelegd voor de rest van het schooljaar.  

We vinden het belangrijk om onze verwachtingen uit te spreken en kijken dan ook uit naar de 

informatieavond. Eindelijk weer eens echt contact. Mocht u hiervoor niet ingetekend hebben, doe dit 

dan zo snel mogelijk alsnog. Dit is de kans om een kijkje in de klas te nemen en te horen wat dit 

schooljaar voor u en uw kind van belang is. 

Mocht u het SOS-formulier nog niet hebben ingeleverd bij de leerkracht, dan wil ik u vragen dit 

alsnog te doen. Het is immers van groot belang dat we de juiste gegevens hebben.  

Dan zijn er deze week maar liefst 9 stagiaires van Fontys Hogeschool gestart met een stageperiode 

op onze school. Op dinsdag zijn zij allemaal aanwezig. In deze nieuwsbrief stellen zij zich voor. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 oktober.  

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daar zijn ze dan…onze stagiaires! 
 
Ik ben Florine en sta de komende tijd als stagiaire in groep 3. Dit is mijn 
eerste keer stage en ik heb het nu al enorm naar mijn zin! Verder ben 
ik graag buiten bezig en hou ik erg van sporten.  
 
Tot snel! 
 

 

 

Mijn naam is Sanne en ik ben 21 jaar. Ik studeer sinds februari aan de PABO 

van de Fontys en BS Wandelbos is de tweede basisschool waar ik 

stageloop. Dit jaar sluit ik aan in groep 3/4 bij juf Cynthia. Ik kijk er naar uit 

om veel te leren op deze school en van de leuke kinderen!  

Liefs van Sanne 

 
 
 
 
 

 
Als nieuwe stagiaire bij groep 4 op het wandelbos wil ik me graag even 

voorstellen. Mijn naam is Dick Delsasso, 50 jaar jong, woonachtig in 

Kaatsheuvel. Ik ben getrouwd met Petra en heb 2 zoons, Lucas 16 jaar en 

Thyn 13 jaar. Mijn hobby's zijn het trainen en leiden van een elftal bij vv 

DESK in Kaatsheuvel en KNVB- scheidsrechter. Grote kans dat je me op 

zaterdag misschien een keer tegenkomt bij DESK als scheidsrechter. 

Vorig jaar heb ik besloten om de knoop door te hakken en het over een 

totaal andere boeg te gooien. Ik het grootste gedeelte van mijn carrière 

gewerkt als internationaal accountmanager in de kunststoffen maar 

vanwege de Corona werd mijn contract niet verlengd, waardoor ik heb besloten om te gaan doen 

wat al jaren in mijn hoofd zat: leraar worden op een basisschool. 

Ik heb er enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en mocht je vragen hebben, dan weten jullie me te 

vinden. 

 

 

 

 

 



Mijn naam is Anne Kerkhoff en ik ben 21 jaar oud. Momenteel zit ik in het eerste 
jaar van de PABO. Hiervoor heb ik de opleiding “MBO Onderwijsassistent” afgerond 
en een jaar als onderwijsassistente gewerkt.  
 
Komend half jaar zal ik elke dinsdag en woensdag stage lopen bij uw zoon/dochter 
in de klas (groep 6 Juf maringe)  
 
Naast mijn opleiding geef ik in mijn vrije tijd bijles en help ik al 7 jaar als leiding 
mee bij KVW Tilburg Noord. Verder hou ik van sporten, muziek en creatief bezig 
zijn.  
Indien u nog vragen heeft mag u mij altijd aanspreken op het schoolplein. 
 
 
 
 

 
Mijn naam is Les Martens. Ik ben 28 jaar en woon in Breda. Dit is mijn tweede jaar 
als stagiair op basisschool Wandelbos. Vorig jaar was ik actief in groep 7 en ga dit 
jaar aan de slag in groep 5 bij juffrouw Maringe en juffrouw Tess.  
 
Ook dit jaar ben ik weer ontzettend enthousiast om aan de slag te gaan en weer 
te leren van de leerlingen hier op school. Heb je vragen of gewoon zin in een 
praatje, spreek me gerust even aan op het schoolplein.  
 
Met vriendelijke groet,  
Les Martens  
 

 

Ik ben Fieke, 40 jaar en ik woon in Berkel-Enschot samen met mijn man 
Casimir en zoontjes Stijn en Jules. Ik ben dit schooljaar begonnen aan de 
deeltijdopleiding leerkracht basisonderwijs. Naast mijn opleiding werk ik al 
ruim 10 jaar bij CZ. Ik ben aan de opleiding begonnen omdat ik heel graag 
mijn hart wil volgen en me in wil zetten om kinderen iets te leren, te 
volgen in hun ontwikkeling en te doorgronden wat ze nodig hebben om 
zichzelf te zijn en zich verder te ontwikkelen. 
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan sport (lekker actief buiten of een potje 
volleybal in de zaal), puzzelen, geocachen en spelen van 
gezelschapsspelletjes, al dan niet in combinatie met een gezellige borrel met vrienden. 
Ik heb heel veel zin om hier op basisschool Wandelbos mijn eerste stage (groep 6-7) invulling te gaan 
geven en ben elke dinsdag op school aanwezig. Tot dan!  
 



Hallo! Ik ben Ayla Valentin. Ik ben 19 jaar en zit nu in het tweede jaar van de 
pabo. Mijn hobby's zijn boksen, wandelen en netflixen. Ik doe de pabo omdat 
ik het superleuk vind om met kinderen te werken en ik hun ontwikkelingen 
mooi vind om te zien. Ik heb vorig jaar op basisschool De Borne stagegelopen 
en kijk er naar uit wat de kinderen hier mij allemaal gaan leren. Ik loop nu 
stage bij Carla in groep 8 op de dinsdag en woensdag. Hopelijk tot snel! 
Groeten, 
 
Ayla Valentin 

 
 
 

 
 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

Waardering voor het werk van Jael (natuurpedagoog) 

Onze natuurpedagoog Jael is al jaren aangesloten bij de natuurorganisatie Springzaad. Zij 

hebben de landelijke taak gekregen naast groene speelplekken, ook groene schoolpleinen op 

zich te nemen en te benoemen. Jael heeft voor zijn werk bij Wandelbos hiervoor gisteren 

een officieel bordje ontvangen. We zijn blij met zijn inzet op onze school, en gaan ervan uit 

dat hij de kinderen nog heel veel kan leren en kan laten ervaren hoe belangrijk de natuur 

voor ons is. 

 

 



 

Het is weer bijna zover, de jaarlijkse Kinderboekenweek. Vanaf 6 oktober schenken we twee weken 

lang nog meer aandacht aan het lezen van boeken.   

Dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, 

goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden 

waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen 

worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of 

YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te 

fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over 

later.  

Natuurlijk heeft Kinderen voor Kinderen dit jaar ook weer een nummer passend bij de 

Kinderboekenweek gemaakt, genaamd ‘Worden wat je wil’. Hier zullen we de komende tijd op 

dansen in de klassen.  

 
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
 
Mijn naam is Jessy de Vet, voor de kinderen bekend als Juf Jessy. Naast leerkracht van groep 4, ben ik 

ook de vertrouwenscontactpersoon op basisschool Wandelbos.  

Graag wil ik via deze weg mijn rol toelichten aan jullie als ouders/verzorgers. Daarnaast ben ik ook 

langs de klassen geweest, om mijn rol als vertrouwenspersoon uit te leggen. 

Voor kinderen: 

Als kinderen ergens mee zitten, gaan we er vanuit dat zij dat met zijn of haar leerkracht bespreekt. 

Maar in sommige gevallen vraagt ‘het probleem’ om iets meer aandacht en tijd, en vindt een kind het 

prettiger om met een ander persoon dan de leerkracht te praten.  

Elk kind die ergens mee zit of niet lekker in zijn of haar vel zit, kan bij mij komen en een afspraak 

maken voor een gesprek. Ik luister naar het kind en bespreek wat ik kan betekenen voor hem of haar.  

Ik overleg ook of ik bepaalde stappen moet ondernemen. In principe heeft het kind de regie, hij of zij 

bepaalt of en wanneer er iets met ‘het probleem’ wordt gedaan. Uiteraard zal ik aandringen op hulp 

als bepaalde situaties daarom vragen.  

Voor ouders: 

Elke ouder kan een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn kind. Soms zijn er situaties waarbij 

ouders het prettiger vinden om met iemand anders een vertrouwelijk gesprek op school te hebben. 



Het is dan mogelijk met mij een afspraak te maken. Samen bespreken we dan wat mijn rol zal zijn in 

de kwestie en wat je van mij mag verwachten. In overleg kan er besloten worden eventuele andere 

personen in te schakelen.   

 

 

 

Schaken leren op de vrijdagmiddag iets voor jou? 

 

Dankzij het grote schaakbord buiten op onze speelplaats, komen regelmatig kinderen langs waarvan 

ik denk. Goh, zou schaakles iets voor jou zijn? Voor mij een trigger om een werving te starten voor 

een nieuwe schakersgroep op de vrijdagmiddag. 

Waarom schaakles? 

Schaken is een spel dat je een heel leven lang kunt blijven spelen. Het houdt ouderen geestelijk fit en 

kinderen die een denksport beoefenen, blijken vaak een positieve bijdrage te leveren aan hun 

leervermogen wat weer door kan werken op hun schoolprestaties. Schaken leert je na te denken 

voordat je iets doet. Het leert je incasseringsvermogen op te bouwen, het vormt je tot iets waar je de 

rest van je leven veel plezier aan kunt beleven. 

Is schaken ook iets voor mij? 

Voor de kinderen is het belangrijk dat zij ook de gelegenheid krijgen om te onderzoeken of schaken 

iets voor hen is. Dus wees niet teleurgesteld wanneer na de eerste vier lessen blijkt dat schaken niet 

bij jou past. De school is er tenslotte ook voor om te ontdekken waar jouw passie ligt en dat kan net 

zo goed voor jou een andere hobby betekenen. 

 

Voor diegenen die wel door willen gaan na de 1e vier lessen wordt verwacht dat zij een werkboek 

aanschaffen. De kosten van het werkboek (stap 1) zijn € 4,75 en kan worden besteld bij de 

schaakleraar. Van de kinderen die doorgaan met de schaakles wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk 

lessen volgen en thuis hun oefeningen maken. Je krijgt dus ook huiswerk mee. Doel van de 

schaaklessen is om op het einde van het schooljaar 2021/2022 een stap 1 diploma te behalen. 

Schaken zit dankzij de Netflix-serie: "The Queen's Gambit", weer behoorlijk in de lift in Nederland. 



Doelgroep: kinderen vanaf groep 5 t/m 8. 

Groepsgrootte: maximaal 8 leerlingen. 

Locatie: Basisschool Wandelbos, Auteurslaan 7 in 

Tilburg 

Lesdag en tijd: vrijdagmiddag tussen 13:00 u – 14:30 u. 

Schaakdocent: Rick van Loy 

Aanmelden kan door een email te sturen naar: rick.vanloy@xpectprimair.nl 

Ik wil graag de eerste les starten op vrijdagmiddag 1 oktober a.s. 

 

Nieuws vanuit onze leerlingenraad 

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. De leerlingraad-bijeenkomsten konden door het in stand 
houden van de bubbels, helaas niet doorgaan.   
Het hebben van een leerlingenraad is echter wel heel belangrijk. Voor school, en voor mij als 
directeur is het belangrijk om te weten wat kinderen van onze school vinden en hoe ze denken over 
allerlei onderwerpen, die spelen op onze school. We praten daar samen over en samen met 9 
kinderen vormen we de leerlingenraad. 
In schooljaar 2021-2022 vergaderen we op woensdag van 10.45 tot 11.45 uur in de koffiekamer. We 
komen dan 7 keer bij elkaar!  
De kinderen worden verwacht op:  
Woensdag 15 september, 3 november, 15 december, 9 februari, 30 maart, 25 mei en 6 juli 2022.  
Daarnaast is er nog een speciale dag. Onze school heeft namelijk 2 jaar gelden, op de dag van de 
leerling-raden de eerste prijs gewonnen. Daarom organiseren wij het komende jaar de dag van 
de leerlingraden op onze school.  
Deze bijzondere activiteit is op dinsdagmorgen 16 november 2021 van 9.30 tot 11.30 uur. We gaan 
daar samen een hele fijne ochtend van maken en ontmoeten dan de leerling-raden van 25 andere 
scholen. 
 
Wij zijn Teun en Benthe en we vertegenwoordigen groep 6 en 7. Woensdag 15 september was de 
eerste leerlingenraad van het schooljaar. Wij vergaderen over de school wat er beter kan. 
Bijvoorbeeld: het schoolplein en de school. Met de andere vertegenwoordigers van de groepen 5,6,7 
en 8 en de directeur van de school. 

Groetjes Teun en Benthe van de leerlingenraad.  

Nieuws vanuit de groepen  
 
Nieuws uit de groepen 1-2 
In de kleuterklassen zijn wij begonnen met een nieuwe methode, logo 3000. Dit is een methode die 
helpt om de woordenschat van de kinderen uit te breiden. Het biedt mooi en aantrekkelijk materiaal 
om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden.  
 
Wij hebben in de kleuterklassen mooie wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte 
woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en allerlei snelle spelvormen.  
Iedere week zullen er 4 woordclusters tijdens een kringactiviteit worden aangeboden, elke dag een. 
Alle woordclusters hebben een wandplaat die zichtbaar hangen in de klas, zodat we er gedurende de 
week nog terug naar kunnen verwijzen. Op dag 5 bespreken we een praatplaat. Alle praatplaten en 
woordclusters sluiten aan bij het thema waar we het op dat moment over hebben.  
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We hebben de afgelopen weken al mogen ervaren dat logo 3000 een erg fijne methode is. Komt uw 
kind een keer thuis met een woord, vraag er dan verder naar, dan zullen ze er veel over kunnen 
vertellen.   

 

Nieuws uit groep 3 

Natuurles in de moestuin 

Vorige week maandagmiddag hadden we met onze klas de eerste natuurles van dit schooljaar. Aan 
het begin van het schooljaar maken we weer opnieuw kennis met alles wat we bij ons op school 
gebruiken tijdens de natuurles, zoals onder andere de moestuin, het bos, het biolab én natuurlijk de 
kennis en ervaringen van meneer Jael.  
De middag startten op de tribune, het buitenlokaal van meneer Jael. Hij vertelde in (letterlijk) geuren 
en kleuren over de verschillende kruiden in de moestuin. Vervolgens gingen we natuurlijk zelf op 
onderzoek uit in de moestuin en zagen, roken en voelden we aan de verschillende kruiden. De 
leerlingen vonden het geweldig! Er stond zelfs een 'colaplant', had u daar al ooit eerder van gehoord? 
Tijdens het ruiken, voelen en kijken naar de kruiden, zag een leerling plots iets opvallends... Wat was 
dat nou? Een... KIKKER!! Er een kikker hupste lekker door de moestuin heen. We pakten hem even 
vast om aan de leerlingen te laten zien. Ze waren super geïnteresseerd en wilden van alles over de 
kikker weten. En zo zie je maar.. Lesgeven is nooit 
voorspelbaar! 
In het biolab hebben we ten slotte thee geproefd, 
gemaakt van de kruiden uit onze eigen moestuin. Het 
was een erg lekkere én leerzame les. Tot de volgende 
les, meneer Jael! 
 
Groetjes 
Groep 3 
 
 
 
 
 



Nieuws uit groep 3-4 

Wat zijn wij nu al trots op onze groep 3-4! Een combinatie die op veel scholen al gebruikelijk is, maar 
op onze basisschool dit jaar voor het eerst! Een combinatie die spannend is, maar ook veel op kan 
leveren. En dat laatste merken we nu al. De kinderen leren van elkaar en met elkaar. Hoe dan? Ze 
mogen altijd met elkaars instructiefilmpjes meekijken, want we begrijpen dat het lastig is om door te 
werken als er een leuk filmpje op staat. Ze zien elkaars werk in de klas en dat maakt nieuwsgierig 
hebben we al gemerkt! Of we combineren lesdoelen, zoals deze week met het leren van de klok. 
Groep 3 leert de hele uren, groep 4 leert een uur vroeger en een uur later. Groep 3 heeft een 
werkblad gemaakt voor groep 4. De leerlingen in groep 3 tekenden klokken met de hele uren waar 
groep 4 leerlingen vervolgens een klok met een uur vroeger en een klok met een uur later bij 
tekenden. 

In een combinatiegroep is het extra belangrijk dat we rekening houden met elkaar, dit zijn we dan 
ook veel aan het oefenen. Als de ene groep instructie krijgt, moet de andere groep stil of met 
fluisterstem werken. Tijdens het zelfstandig werken (als de andere groep instructie krijgt) is het ook 
belangrijk dat de leerlingen goed zelf bekijken wat ze moeten doen en als ze er niet uitkomen in hun 
groepje hulp vragen (mét fluisterstem!) en niet gelijk de leerkracht om hulp vragen. Dit aan elkaar 
uitleggen van de lesstof en opdrachten zorgt er ook voor dat het beter blijft hangen. Dit gaat al erg 
goed en hier zijn we dan ook erg trots op! 

Er zijn ook veel vakken die we gezamenlijk doen, zoals Blink en Kwink in de klas en gym, muziek, 
natuur en beeldende vorming buiten de klas. 

Groetjes van juf Cynthia en juf Linda 

Nieuws uit groep 4 
 
De eerste weken van het schooljaar zitten er al weer op en we beginnen allemaal weer te wennen aan 
de dagelijkse gang van zaken. De kinderen hebben meteen wel gemerkt dat groep 4 wel anders is dan 
groep 3. Zo zijn er een aantal nieuwe vakken en nieuwe methodes bijgekomen. Zo krijgen ze nu taalles 
en spelling via de methode Staal en leren we lezen via de methode Nieuw Nederlands Junior lezen. Bij 
de schrijfles leren we alle hoofdletters, de klas weet al goed te vertellen wanneer ze deze moeten 
gebruiken. Gelukkig is er aan het einde van de dag af en toe nog wel tijd en ruimte over voor een 
spelletje, Billy Billy Bob en Galgje zijn dan zeker favoriet.   
 
Nieuws uit groep 5 
  
De eerste week haden we het leuk. We moesten wel een betje in komen. De tweede week haden we 
meneer jael. Daar heben we een stokbrotje met zelf gemaakt en kruidenboter gegeten en 
zelfgemaakten tee allemaal uit de moestuin. De derde week is van start gegaan. We heben ook een 
nieuw werkhoek bij lezen. De meste kinderen vinden het leuk. 
  
De tafel van taal woord ook steets voler met ziekenhuis spulen. Rekenen heben we veel herhaalt van 
vorig jaar. Om weer een betje in te komen, maar het gaat steets beter. 
  
Geschreven door Fay 
Groep 5 
 
 
 



Groep 6-7 
 
Goedemorgen wij zijn Donna en Romaisa.  
Wij gaan een verhaal schrijven over de klas en de afgelopen 2 weken.  
                     
IN ONZE KLAS (groep 6/7)…..  
De klas is gezellig . Soms is de klas heel druk.  Maar soms is de klas heel rustig als er gewerkt moet 
worden. Bijvoorbeeld spelling en nieuw Nederland junior.  
Onze meneer Erwin is heel grappig, want hij maakt heel veel grapjes bijvoorbeeld: ‘Ik ben dik genoeg 
om me zelf in twee te delen maar dat kan ik niet.’  Hij doet het heel goed. De kinderen in de klas 
kunnen goed met elkaar omgaan want de klas heeft nog maar een paar keer ruzie gemaakt. We 
spelen ook veel spelletjes. In de voetbalkooi is het leuk want onze meneer doet ook soms mee. Dan is 
het meestal dat iedereen op meneer gaat maar niet iedereen heeft kans om meneer af te maken 
vandaag waren Lisette en ik/Donna het.   
We doen ook wel eens spelletjes waarvan je rustig word bijvoorbeeld :’ je moet je hoofd op je armen 
leggen en als je denkt dat er een minuut voorbij is dan doe je je hoofd van je armen af  en daarna  is 
iedereen weer rustig. ’ En we hebben ook corvee deze week zijn het Lisette en Liza. Dat was het 
groetjes Donna en Romaisa ..  
 

 
 
 
Nieuws uit groep 8 
 
We doen niet alleen reken- en taallessen op school. De eerste twee schoolweken hebben we vier 
keer tekenles gehad bij juf Ceciel. De tekenles duurt de hele middag. We moesten planten tekenen. 
Botanisch. Eerst met potlood en toen met zwarte inkt. En gelukkig ook met kleur. Daarvoor moesten 
we goed kijken naar de planten op tafel. Op de achtergrond hoorden we een zacht muziekje. Op 
woensdag hebben we vorige week muziekles gehad. Muziek leren we van juf Suzanne in de aula. We 
moeten dan goed naar elkaar luisteren. Volgende week hebben we weer muziekles. Ook bij de 
Engelse les hebben we muziek. Popmuziek. Muziek is fijn, omdat we daar rustig van worden. Als we 
verkeersles hebben dan is er geen muziek. Dat is niet erg. Want daar hebben we veel plaatjes om 
naar te kijken. We leren bij verkeer over voorrang. Wie mag eerst? En wie mag daarna? Dat is 
belangrijk, omdat er zonder regels teveel botsingen kunnen gebeuren. Dit doen we dus ook allemaal 
op school. 
 


