
Nieuwsbrief donderdag 21 oktober 2021 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouders, 

Morgen is het dan zover, onze eerste viering sinds een hele lange tijd. Het thema van onze viering is 

Herfst en we hopen op een grote opkomst. In ons theater staan de stoelen vrijdagmorgen om 9.00 

uur klaar. Helaas zijn we genoodzaakt de viering in 2 aparte voorstellingen te houden. De eerste 

viering start om 9 uur en de tweede viering start om 11.00 uur. U kunt door de zij-ingang van ons 

theater naar binnen om een plaatsje te zoeken. Kom wel op tijd want om 9 uur (en om 11 uur) gaan 

de deuren dicht. 

Kinderboekenweek afgesloten en boekenbon als cadeau 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn er door ouders 

bonnetjes ingeleverd van boeken die bij Bruna zijn 

gekocht. Met deze bonnetjes ben ik gisteren naar de 

winkel op de Westermarkt geweest. Alle bedragen 

werden daar door een medewerker opgeteld en dat 

zorgde bij mij voor een grote glimlach. Voor maar liefst 

550 euro aan bonnetjes! Dit houdt in dat we als school 

een waardebon hebben ontvangen van 110 euro. Dit 

bedrag gaan we besteden aan leuke boeken voor de 

kinderen. 

Alle ouders die een bonnetje hebben ingeleverd, wil ik hartelijk danken.  

Instroomgroep vanaf januari 2022 

Op 1 oktober wordt het aantal leerlingen vastgesteld voor dit schooljaar. Op 1 oktober 2021 telde 

onze school 262 leerlingen. Op dit moment staan nog 15 leerlingen op de lijst om dit schooljaar te 

starten op onze school. Kinderen die vóór de Kerstvakantie 4 jaar worden, worden nog geplaatst in 

een huidige groep 1-2. Daarmee komt het leerlingenaantal van deze groepen op maximaal 26. 

Kinderen die in of ná de Kerstvakantie 4 jaar worden, gaan allemaal starten in een instroomgroep. 

Deze instroomgroep komt in het lokaal naast meneer Maarten. Alle kinderen die in 2022 starten 

blijven tot het einde van dit schooljaar in deze groep. In het nieuwe schooljaar worden zij allemaal 

geplaatst in één van de 3 onderbouwgroepen. 



Taaltuin vanaf 2 november 2021 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het vormgeven van onze eigen taaltuin. Zo zijn 

er meubeltjes en materialen besteld en is de klas ingericht. Ná de herfstvakantie zal juf Bibianne op 

dinsdag, woensdag en donderdag les geven aan leerlingen, die hiervoor door de leerkracht zijn 

opgegeven. Ouders van deze leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht.  

Wat wordt er zoal gedaan in deze taaltuin? 

In de taaltuin wordt, net als in de groepen 1/2, gewerkt met de methode Logo 3000. In Logo 3000 
zijn alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters uitgewerkt. Het is van belang 
dat de leerlingen al deze woorden kennen voordat ze naar groep 3 gaan. In de taaltuin worden de 
woorden die in de groepen 1/2 zijn aangeboden herhaald, zodat de leerlingen deze woorden echt 
eigen kunnen maken. Het doel van de taaltuin is bestaande woordenschatachterstanden verkleinen, 
zodat de leerlingen succesvol kunnen doorstromen naar groep 3.  
 

Op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag komen leerlingen uit de groepen 3 naar de taaltuin toe. 

Op deze momenten gaat juf Bibianne gericht aan de slag met lees-, spelling- of rekenoefeningen. Er 

worden groepjes gevormd door de leerkrachten van groep 3. De ouders van de betreffende 

leerlingen worden, door de leerkrachten, hiervan t.z.t. op de hoogte gebracht. 

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 11 november 2021. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 
2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

 

Theaterbezoek en verwerkingsworkshop “Softies” groep 3, 3-4 en 4 

 

Vorige week maandag zijn de groepen 3, 3-4 en 4 naar de theatervoorstelling “Softies” geweest in 

theater De Nieuwe Vorst. Dit was een acrobatische dansvoorstelling zonder tekst. De kinderen vonden 

het erg indrukwekkend en vooral erg knap! Afgelopen maandag kregen we een verwerkingsworkshop 

van een dans- en muziekdocent.  

 

Als eerste mochten de kinderen knijpers op smileys leggen om te laten weten hoe ze zich tijdens de 

voorstelling voelde. De meesten voelden zich blij en opgewekt, een enkeling verbaasd of zelfs een 

beetje boos (ik wil dit ook kunnen!!). Daarna gingen ze net zo dansen als de acrobaten. De acrobaten 

hadden dikke jassen aan en dansten hiermee. De dansjuf liet de jas dansen en de kinderen deden de 

jas na. Dit gaf erg leuke bewegingen. Tijdens deze oefening was het belangrijk om goed te luisteren 

naar instructies en deze snel op te volgen. Dit kon alleen als ze zich goed concentreerden. Ook moesten 

ze in tweetallen proberen naar de andere kant van de zaal te komen, door samen te werken. Wie had 

de meest gekke manier bedacht? Creativiteit, overleggen, vertrouwen en samenwerken stond hier 

centraal. 

 



Het tweede deel van de workshop was meer onder leiding van de beeldend docent. In groepjes kregen 

de leerlingen diverse materialen aangewezen die ze eerst eens goed moesten bekijken en voelen. Wat 

is het? Hoe voelt het? Wat kan ik er mee? Vervolgens moesten ze hier een kunstwerk van maken, 

waarbij ze zelf ook onderdeel van het kunstwerk mochten zijn. Welk kunstwerk is het meest ruimtelijk? 

En welke juist heel dicht?  

 

De kinderen en leerkrachten hebben erg genoten van zowel de voorstelling als de 

verwerkingsworkshop.  

 

Nieuws uit groep 8 

Thema’s, oriëntatie om onszelf en de wereld 

 

We hebben in groep 8 ons eerste thema afgesloten met presentaties aan onze papa’s en mama’s. 

Dat ging over fantastische families, de buurt en portretten. We leerden over macht van de koning, 

discriminatie, opstand, moed, de grondwet, kiesrecht, democratie en vrijheid. Dat mochten we laatst 

aan onze papa’s en mama’s presenteren. We maakten door onderzoek te doen een portret over onze 

koninklijke familie. Over minder en meer leuke dingen in hun leven.  “Wat is het leukste in jouw 

leven?” Dat is een vraag die de 

juf ons stelde in de taalles. We 

mochten daarop reageren. We 

leerden dat je met een open 

vraag specifieke informatie 

kunt verzamelen. De vraag ‘Is 

jouw leven leuk?’ is een 

gesloten vraag. Je kunt bij zo 

een gesloten vraag alleen 

antwoorden met ja of nee. En 

dat geeft weinig informatie. We 

hebben informatie verzameld 

voor het maken van een portret 



van ons maatje in de klas. Als we een portret van iemand maken, kunnen we die interviewen. 

Daarvoor hebben we ons goed voorbereid. We maakten eerst goede vragen. De volgorde van die 

vragen is belangrijk. We beginnen met te vragen waar iemand van houdt. Of wat iemand graag doet. 

Dan vragen we door als we interessante informatie horen. We weten hoe we vervolgvragen moeten 

stellen. Dat hebben we geleerd. Met meer informatie kunnen we een persoon typeren. We 

bedachten allerlei vragen. Zoals: “Wat vind jij een typerende eigenschap van jezelf?” En: “Hoe wil jij 

dat anderen jou zien?” We bedachten zelf nog een paar WH-vragen. We checkten of dat open of 

gesloten vragen zijn. Wat vond de juf het belangrijkst bij het afnemen van onze interviews? 

- dat je alle vragen (netjes/aardig) kunt stellen; 

- dat je maatje de vragen begrijpt; 

- dat je doorvraagt als je iets niet begrijpt; 

- dat je de tijd neemt om woorden (aantekeningen) op te schrijven. 

- dat … als je het niet meer weet, je vraagt om het antwoord te herhalen; 

- dat je uit de aantekeningen steekwoorden kiest; en 

- dat je die steekwoorden gebruik bij het maken (schrijven) van het portret. 

Als je een portret over iemand maakt (schrijft), dan is het is belangrijk dat die iemand zich herkent in 

het portret. Zodat die persoon kan zeggen: “Dit ben ik!” 

We hebben ook geleerd: als je veel waarde hecht aan de eerste indruk dan bepaalt die eerste indruk 

wat je over iemand denkt. Of het nou klopt of niet. Je hebt je oordeel snel klaar en het is niet 

gemakkelijk om je daar van af te krijgen. “Misschien iemand eens een tweede kans geven?” Jij komt 

toch ook wel eens anders over dan je werkelijk bent? Als je niet veel waarde hecht aan de eerste 

indruk, ben je bereid je oordeel bij te stellen als iemand de volgende keer anders overkomt. Soms 

mag je best afgaan op je eerste indruk. “Je hebt je intuïtie niet voor niets!” Maar het is mooi als je de 

ander niet meteen in een hokje plaatst. Dat zorgt voor minder conflicten. 

En dat past goed bij het nieuwe thema van groep 8. Ons nieuwe thema gaat over conflicten, over 

oorlog, vrede en over de toekomst. We kijken terug naar het verleden. We leren oplossingen voor 

conflicten te bedenken. We leren met lef en een open blik naar de toekomst te kijken. 

Groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws vanuit onze experts 

Uitnodiging online schaaktoernooi herfstvakantie 2021 

 

In het voorjaar hebben we al met een groepje 

verschillende keren online geschaakt op de 

woensdagmiddag. 

 

Wil je meedoen aan ons online schaaktoernooi om je 

schaakvaardigheden verder te ontwikkelen? 

Als je nog geen account hebt, maak dan een account aan op www.lichess.org 

Dit is een schaaksite waar je schaakpartijen tegen andere schaakspelers over de hele wereld kunt 

spelen. Je kunt schaakopeningen bekijken, puzzels oplossen, schaakvideo's bekijken etc. 

Als je een account hebt aangemaakt, kun je je aanmelden bij ons team. 

Ons team heet: "Wandelbos Tilburg schaakt". Dit is min of meer een besloten groep. Wanneer je 

aanmelding wordt goedgekeurd ben je lid van ons team.  Hoe meer deelnemers hoe leuker 

natuurlijk. 

Leuk is dat je op zo'n site ook met je eigen vrienden kunt afspreken om een keer tegen elkaar te 

schaken, bijvoorbeeld bij slecht weer. 

We spelen a.s. woensdagmiddag 27 oktober. De aanvangstijd is 14:00 uur.  

 

Aanmelden voor het toernooi zelf kun je pas vanaf 13:00 uur. Je dient dan al wel lid te zijn van ons 

team. Het toernooi duurt in totaal 90 minuten (1,5 uur) en je krijgt steeds een andere tegenstander 

(bij voldoende deelnemers natuurlijk). Voor iedere partij krijg je 10 minuten per persoon plus 5 

seconden extra per gespeelde zet. Dit tempo lijkt goed te bevallen bij de huidige deelnemers. 

Tip. Is het online schaken met een klok nog nieuw voor jou? Zorg er dan voor dat je de site kent voor 

de woensdag 27 oktober. Speel eens een keer een partij. Bijvoorbeeld met iemand van school die je 

kent of wellicht heb je in je familie nog wel een (oud)-oom die kan schaken. Misschien is het in het 

begin even wennen met een klok spelen, maar op den duur raak je eraan gewend. Zo ben ik tenslotte 

zelf ook ooit begonnen. 

Heb je nog vragen? 

  

Spreek mij gerust aan of mail naar: rick.vanloy@xpectprimair.nl 

 

 

 

http://www.lichess.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


