
Nieuwsbrief donderdag 9 december 2021  

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen maandag waren alle kinderen vrij. Deze dag hebben onze collega’s goed besteed. Zij zijn 

aan de slag gegaan met administratieve werkzaamheden. Daarnaast hebben we samen de school in 

kerstsfeer gebracht. Lichtjes buiten, in de gang en in de klassen. De koffiekamer is veranderd in een 

sfeervolle ruimte.  Ondanks de beperkingen, kijken we terug op een geslaagd Sinterklaasfeest. Alle 

kinderen zijn op bezoek geweest bij de Sint in ons theater, die keurig op 1,5 meter afstand bleef van 

de kinderen.  

De afgelopen maanden hadden we te maken met veel veranderingen in de Corona-richtlijnen. Nu is 

de stand van zaken dat we gelukkig (nog) open blijven en dat uw kind met lichte klachten en een 

negatieve zelftest, gewoon naar school mag komen. Nu de zelftesten nog! Deze zouden afgelopen 

maandag binnenkomen voor de kinderen van 6,7 en 8. Helaas tot op de dag van vandaag hebben we 

nog geen levering ontvangen! Als de testen binnen zijn, worden de ouders geïnformeerd en gaan de 

testen mee. Op het moment dat de richtlijnen wederom aangepast worden, zal ik dit via Parro 

communiceren. Ik hoop dan ook dat u de berichten op Parro blijft volgen. 

Volgende week is er weer een persconferentie. Laten we hopen dat we dan nog steeds open mogen 

blijven en de kerstviering op school kunnen vieren, zoals we dat graag zouden willen. Zo verschijnen 

er al berichten dat de kerstvakantie wellicht een week eerder gaat beginnen. Het OMT verwacht dat 

daardoor de kans op besmettingen zal afnemen. Laten we niet op mogelijke veranderingen vooruit 

lopen. Ik doe het met wat ik nu weet en 

dat is dat wij (team Wandelbos) heel 

graag de kerstviering met de kinderen 

vieren! Voorlopig laten we de 

kerstviering dan ook op donderdag 23 

december staan. Hoe we die viering 

precies gaan vormgeven, communiceer 

ik met u op het moment dat we zeker 

weten dat de school ook in de laatste 

week open blijft.  



De laatste Nieuwsbrief van 2021 kunt u verwachten op donderdag 23 december 2021. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

 
 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

Nieuws vanuit onze taaltuin 

De Taaltuin is net als de andere groepen in 

kerstsfeer gebracht. De komende weken gaan 

we het onder andere over het thema kerst 

hebben. Daarbij komen de volgende woorden, 

zie foto, regelmatig aan bod tijdens de lessen. 

De leerlingen kunnen straks uitleggen wat er 

allemaal bij kerst hoort. Daarnaast gaan we ook 

nog kerstkaarten maken en kerstwensen 

uitspreken. Complimenten geven, elkaar helpen 

en fijn samenspelen zijn eveneens thema’s waar 

we mee aan de slag gaan. 

 

Nieuws vanuit groep 8 

 
 
 



Nieuws vanuit groep 5  

 

 

 

 

Warandeloop (nieuws vanuit groep 3-4) 

dat er wijnig kinder van Wandolbos van groep 4 waaren en dat er heel veel modder was en dat het 

heel femoeient was. En dat je een zweetbantje en dat je een meejdajen kreeg en dat je drinken 

mocht en dat je een nummer had op de achterkant van je shurt. En dat er muziek was en het was bij 

de ouwu warande en er mochten mens kijken en er was een meneer die dingen zegt.  

Ravi en Lars  


