
Nieuwsbrief donderdag 7 oktober 2021 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouders, 

Deze week een korte nieuwsbrief. Na een studiedag (dag van de leerkracht), stond gisteren de 

opening van de Kinderboekenweek centraal. Het thema: Worden wat je wil. 

Dit is een prachtig thema om met kinderen over 

te praten. Het is tevens een goede ingang voor 

onze bovenbouwkinderen om wellicht ook na 

te denken over de toekomst. Wat wil je graag 

worden en wat is daar allemaal voor nodig?  

Het belang van lezen en het verhogen van het 

leesplezier. Daar wordt de komende dagen ook 

aandacht aan geschonken. Leest u thuis ook 

voor? Gaat u ook wel eens met uw kind naar de 

bibliotheek? Op school lezen de juffen en 

meneren voor en worden kinderen 

gestimuleerd om ook thuis te lezen, want lezen 

maakt je rijker in je hoofd!  

Alle juffen en meneren waren gisteren verkleed 

en ontvingen de kinderen vóór de klas in de 

gang. Daar werd voorgelezen en aandacht 

geschonken aan dit thema.  

Op vrijdagmorgen 22 oktober houden we onze 

eerste viering in ons theater, en…..u bent als 

ouder weer van harte welkom om te komen 

kijken! Reserveer de datum alvast in uw agenda: vrijdagmorgen 22 oktober. 

Om 9 uur treden op: groepen 1/2A, 1/2B, 3, 5, 6/7 en groep 8 

Om 11.00 uur treden op: groepen 1/2C, 3/4, 4, 6 en groep 7. 



U kunt via de zij-ingang ons theater betreden. Zorg wel dat u op tijd komt want om 9 uur (eerste 

groep) en om 11.00 uur(tweede groep) gaat de deur op slot. 

Ik hoop u te ontmoeten! 

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 21 oktober 2021. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 
2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

Thema-afsluiting 18 oktober  
 
Maandagochtend 18 oktober van 08:20 tot 08:45 uur staan de klassendeuren open voor de 
ouders/verzorgers om een kijkje in de klas te komen nemen. De kinderen zullen presenteren 
en laten zien wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd bij de thema’s waar zij de afgelopen 
weken aan hebben gewerkt en waar ze op dit moment mee bezig zijn in de klas. Samen met 
uw zoon/dochter is er ook de mogelijkheid om bij een broer of zus te gaan kijken. Hopelijk 
zien we jullie dan!     

 

Nieuws vanuit onze Ouderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenste rij: Peggy Klomp, Dorti van den Bosch (secretaris), Naomi Baselmans (voorzitter), 

Herbert Rieff, Arthur Rijkers. Onderste rij: Meneer Martijn de Kok, Kim de Jong, Jikke Jimmink 

en Sandy van Gulik (sport-organisator) 

 



 

Wij zijn de OuderRaad!! We organiseren niet-lesgebonden-activiteiten en sportactiviteiten voor alle 
kinderen van basisschool Wandelbos. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Wandelbosfeest, 
Avond4Daagse, Warandeloop en sporttoernooien. 

Een paar weken terug hebben jullie vanuit school een brief ontvangen met de vraag om de vrijwillige 
ouderbijdrage van €15,- per kind te betalen. Er zijn al veel betalingen binnen gekomen, waarvoor we 
erg dankbaar zijn. Wanneer het u nog niet gelukt is, zouden we het zeer op prijs stellen als u (indien 
mogelijk) alsnog de vrijwillige ouderbijdrage kunt betalen. Op die manier kunnen we alle activiteiten 
blijven organiseren.   
 
Sport-activiteiten 
 
Ook dit schooljaar staan er weer verschillende sporttoernooien gepland, meestal in de 
schoolvakanties (ijssport, zaalvoetbal, hockey, zwemmen, veldvoetbal). Deze sportactiviteiten 
worden voor basisschool Wandelbos georganiseerd door meneer Arjen (gymdocent) en Sandy van 
Gulik (vanuit de OR). Als u dit schooljaar vragen heeft over één van de toernooien, kunt bij dus bij 
Sandy terecht! Dat kan door haar aan te spreken op het schoolplein, of door een mailtje te sturen 
naar ouderraadwandelbos@outlook.com. 

Vergaderen 

We vergaderen 9 keer per jaar, altijd om 19:30 uur in de lerarenkamer van de school. De data van 
deze vergadering kunt u vinden op de schoolkalender.  
Maandag 27 september was de eerste vergadering van dit schooljaar. Meneer Roberto was 
uitgenodigd om de begroting van vorig schooljaar toe te lichten. Samen hebben we vervolgens een 
begroting opgesteld voor dit schooljaar, zodat we weten hoeveel we voor de verschillende 
activiteiten te besteden hebben.  
Daarna hebben we gekeken welke activiteiten op de agenda staan en de taken verdeeld. De 
volgende vergadering staat gepland op dinsdagavond 2 novemer. Onderwerpen die op de agenda 
staan zijn de Warandeloop, Sint, Kerst en het Zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie.    

Vragen? Opmerkingen? Vrijblijvend een vergadering bijwonen?  

We zijn altijd opzoek naar enthousiast ouders die onze Ouderraad komen 

versterken. We hebben een gezellige club ouders om de verschillende activiteiten 

te organiseren. Doordat we steeds meer samenwerken met de 

Medezeggenschapsraad (MR), kunnen we ook meedenken over andere 

onderwerpen die voor de school en onze kinderen 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
mailto:ouderraadwandelbos@outlook.com


 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is Eva de Vroe en ik loop het komende half jaar stage bij 
groep 1/2c van meester Maarten. Op de dinsdag en vrijdag ben 
ik daar te vinden en om de 5 weken een hele week. Ik ben eerstejaars 
student en ben nu al erg enthousiast over het stage lopen in deze 
leuke klas! Als u nog vragen heeft kan u mij altijd aanspreken.  
  

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 7 

 


