
Nieuwsbrief donderdag 25 november 2021 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouders/verzorgers, 

De Nieuwsbrief twee dagen eerder dan u gewend bent! Dit heeft alles te maken met de aanscherping 

van de basismaatregelen. Graag uw aandacht voor onderstaande richtlijnen, die per direct ingaan: 

• Teamdagen, studiedagen, MR en OR-vergaderingen vinden allemaal weer online plaats  
• Ouders/verzorgers komen niet in de school (ook niet bij te laat komen door de voordeur) 
• alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 
• vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats (Sinterklaas blijft op 

podium, kinderen niet op podium!) 
• zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve 

testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottenbeleid vallen. 
Kinderen met neusverkoudheid mogen dus naar school, behalve als zij klachten krijgen zoals 
benauwdheid, hoesten en koorts. 

• als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, gaan alle 
huisgenoten in quarantaine 

• voor onze medewerkers geldt het dringende advies om 2 keer per week een zelftest te 
gebruiken.  

Ik wil u met klem vragen om vooral ná school direct de speelplaats te verlaten. Nu spelen veel 
kinderen nog op het klimtoestel als ouders met elkaar aan het kletsen zijn.  

In de vorige Nieuwsbrief vertelde ik u dat we op zoek zijn naar een leerkracht voor onze 

Wandelbosschil. Deze leerkracht wordt dan ingezet in groepen waar de leerkracht niet aanwezig kan 

zijn wegens studieverlof of ziekte. De zoektocht naar een leerkracht basisonderwijs lijkt verdacht veel 

op het zoeken naar een naald in een hooiberg. Het aantal vacatures onder onze Stichting is allang 

niet meer op één hand te tellen.  

Het is heel fijn om achteraf te constateren dat we aan het begin van dit schooljaar goede keuzes 

hebben gemaakt. Het starten van een instroomgroep (groep 0) ná de Kerstvakantie kan alleen als er 

ook een leerkracht is die deze taak op zich kan nemen. Vanuit ons team zal juf Tess Verkooijen 

toegevoegd worden aan de onderbouw. Zij zal 5 dagen in de week de leerkracht van de 

instroomgroep zijn.  



Inmiddels zijn de meubeltjes en de materialen voor deze groep binnen en kan de klas ingericht 

worden. Ouders van kinderen die in deze groep gaan starten worden allemaal uitgenodigd voor een 

informatiebijeenkomst, waarin we precies gaan vertellen hoe deze groep te werk zal gaan. Daarnaast 

is dit een mooie gelegenheid voor deze ouders om kennis te maken met elkaar. Ná de grote vakantie 

gaan alle kinderen van de instroomgroep naar een bestaande groep 1-2. We bekijken dan weer of er 

in januari 2024 wederom een instroomgroep gaat komen. 

Sinds 2 weken loopt meneer Jorg in verschillende groepen mee om te kijken en te voelen of het vak 

leerkracht nog steeds passend is voor hem. Hij is bevoegd leerkracht en daarnaast muzikant. 

Afgelopen maandag heeft hij voor het eerst sinds lange tijd weer zelfstandig een groep gedraaid. 

Deze vrijdag zal hij ook weer aanwezig zijn in groep 1-2c. Ik vind het belangrijk dat er klik is tussen 

medewerker, kinderen en school en wil graag investeren in leerkrachten die met passie voor de 

groep staan. Hopelijk kunnen we meneer Jorg een paar dagen in de week aan onze school binden. Ik 

houd u op de hoogte. 

De komende weken staan in het teken van de feesten Sinterklaas en Kerst. Zo krijgen we op vrijdag 3 

december bezoek van de Sint (contact helaas op afstand) en gaan we de school binnenkort weer 

omtoveren in een gezellig en sfeervol lichtjes paleis. Hulp om te komen versieren op school is helaas 

niet (meer) toegestaan.  

We houden de Coronamaatregelen de komende dagen zeer nauw in de gaten en passen onze regels 

aan, wanneer dit nodig blijkt te zijn. Mijn grote wens is dat we open kunnen blijven en alle kinderen 

iedere dag kunnen ontvangen.  

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 9 december 2021. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

 
2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

 
Nieuws vanuit groepen 1-2 
 
Vorige week zijn we met de kleuterklassen naar de Schouwburg geweest, we mochten naar de 
voorstelling Geel. We werden meegenomen in een gele wereld, waar echt alles geel was. Door de 
vrolijke muziek werd de voorstelling nog leuker.  
Totdat blauw verscheen, dat was niet de juiste kleur in 
de gele wereld. In de strijd van geel tegen blauw 
ontstond onverwachts een mooie vriendschap met 
nog veel meer kleuren.  
 
De dag na de voorstelling mochten we tijdens een 
workshop in de klas, zelf een gekleurde wereld maken. 
We mochten zelf kiezen tussen een blauwe of gele 
wereld, je kon ook stiekem nog andere kleuren 
toevoegen. Dit waren twee leuke en leerzame dagen! 

 



Sint op school   
 
 

Op vrijdag 3 december vieren we Sinterklaas op basisschool 
Wandelbos.  
In de klassen zijn we druk bezig met de voorbereiding voor 
deze dag. 
Er worden tekeningen, knutselwerkjes en surprises gemaakt 
en natuurlijk liedjes gezongen. Nu hopen op groot bezoek 
deze dag.   
Vol verwachting klopt ons hart....... 
 

 Nieuws vanuit groep 4 

 
Dit schooljaar zijn de groepen 4 tot en met 8 gestart met de methode Nieuw Nederlands Junior 
Lezen. Een mooie methode om de kinderen technisch-, vloeiend- en begrijpend te leren lezen. Sinds 
twee weken zijn we ook groepsoverstijgend gestart met de zogenoemde ‘Samen leeslessen’. Hierbij 
lezen de kinderen van groep 4 tot en met 8 gemixt in tweetallen samen in een van de 
methodeleesboeken op hun eigen leesniveau. De teksten in de boeken hebben niet allemaal 
hetzelfde niveau. Zo kunnen kinderen van verschillende niveaus samen lezen en van elkaar leren.   
De eerste twee weken verliepen goed, mooi om te zien hoe enthousiast en gemotiveerd de kinderen 
zijn om samen met elkaar te lezen.   

 
Nieuws vanuit Verrijk je Wijk en Wijkraad 3 West 
 
Breng sfeer en licht in je buurt en win! 
In deze donkere dagen kunnen we wel wat extra sfeer en licht gebruiken. Het zijn altijd al 
koude en donkere dagen in de winter. Nu, waar iedereen voorzichtig moet zijn in verband 
met corona, is dat al helemaal zo. Dan is het een mooie traditie om je huis te versieren voor 
de Kerstdagen en Oud en Nieuw. Dat geeft licht en warmte in de straat en de buurt en dat is 
net wat we nodig hebben. 
  
Wijkraad 3 West daagt iedereen uit om zijn/haar huis mooi aan te kleden voor de Kerstdagen 
en Oud en Nieuw. Versier de voorkant van je woning (tuin, gevel, galerij) zo origineel mogelijk, 
met lichtjes, kerstversiering, of wat je maar wilt. Het is zeker zo leuk, als je dat samen met je 
buren doet, of juist om het mooist tegen elkaar. 
  
Maak dan een foto (liefst als het al donker is) en mail die aan: 
redactiewijkkrant3west@hotmail.com. Vergeet niet je naam én je adres er bij te schrijven. 
Een deskundige jury zal alle inzendingen beoordelen. 
Er zijn 3 waardebonnen naar keuze van € 50 ter beschikking: Eén voor De Reit, één voor ’t 
Sant en één voor het Wandelbos. 
Let op: Inzenden kan tot en met 6 januari 2022 (Driekoningen). De uitslag wordt bekend 
gemaakt in de Wijkkrant 3West van het voorjaar 2022. 
 
 
 

 


