
Nieuwsbrief donderdag 23 december 2021  

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vandaag de laatste Nieuwsbrief van 2021. Wie had kunnen denken dat deze laatste 

schoolweek er zo uit zou zien? Vorige week lukte het ons gelukkig nog om met alle kinderen 

op vrijdagmorgen te genieten van een Kerstontbijt in de klas. Dat was tevens voor de meeste 

kinderen de start van de Kerstvakantie. Dit is niet de afsluiting die we ons als team hadden 

voorgesteld.  

De afgelopen dagen maakten gemiddeld 40 kinderen op de lange dagen gebruik van de 

noodopvang. Op de korte dagen zijn dit er beduidend minder. Alle juffen en meneren zijn 

deze week op school geweest om een bijdrage te leveren aan de noodopvang, maar ook om 

het afstandsonderwijs alvast voor te bereiden. Nu is het nog zo dat we op 10 januari weer 

open mogen, maar mocht het zo zijn dat dit niet het geval is, dan zijn we in staat om vanaf 

maandag 10 januari direct afstandsonderwijs aan te bieden.  

U wordt in de vakantie, ná de persconferentie van 3 januari 2022, hiervan op de hoogte 

gebracht.  

Ik wil u namens het gehele team van Wandelbos fijne Kerstdagen toewensen en een goed 

begin van 2022. In onderstaand gedicht verwoord ik hoe ik het afgelopen jaar heb ervaren. 

Ondanks de beperkingen en de steeds veranderende richtlijnen, voel ik dat we op onze 

school met de neuzen dezelfde kant op staan. We weten wat we willen, wat we belangrijk 

vinden en hoe we onze leerlingen betrekken bij het onderwijs. We richten ons op de 

ontwikkeling van onze leerlingen en zetten ons daar dagelijks voor 100 % voor in. Dat maakt 

me trots en blij.  

Vriendelijke groet namens team Wandelbos, 

Roberto van Dalen  

Directeur bs Wandelbos 



 

 

 

 

 

Het afgelopen jaar is er door Corona wederom een heleboel niet door kunnen gaan, 

een Kerstontbijt met alle kinderen op vrijdagmorgen, bleef echter overeind staan. 

Een jaar met veel verschillende gezichten, 

waarbij we ons voortdurend op nieuwe regels moesten richten. 

Schoolsluiting, openstelling, vaccinatie ja of nee, 

velen van ons maakten het afgelopen jaar rare zaken mee. 

Er is het afgelopen jaar weer veel veranderd en dat is goed te merken, 

onze lln zijn steeds beter in staat om in de klas en op de gang, rustig te werken. 

Met deuren open en zelfs groepsoverstijgend werken is terug te zien, 

werken met combigroepen is zo gek nog niet misschien. 

Een plannetje maken en dingen doen die je voorheen nog nooit hebt gedaan, 

dat is precies wat we onder “Leren met lef” verstaan. 

We hebben elkaar nodig en waarderen elkaar om wat we doen, maar ook laten, 

dat is belangrijk, en dat houden we dan samen ook goed in de gaten. 

Een stukje erkenning voor wat je doet en complimenten ontvangen, 

in plaats van het gevoel te hebben zelf de slingers op te moeten hangen. 

Het gaat om de kleine dingen, waar we niet iedere dag bij stil staan, 

maar hoe fijn is het om een werkplek te hebben waar je graag naar toe wilt gaan. 

Bs Wandelbos is een fijne school met toffe kids, leuke collega’s en een warme sfeer, 

dat weten ouders ook, het aantal leerlingen groeit, het worden er steeds meer. 

Met trots vertel ik jullie dat we samen op de goede weg zijn, 

we ontwikkelen, helpen elkaar en groeien iedere dag …….dat is super fijn. 

 



 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

 
Nieuws vanuit onze Ouderraad 

De ouderraad van basisschool Wandelbos zet zich in om de niet-lesgebonden-activiteiten 
van de school te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, 
Suikerfeest, Offerfeest en het jaarlijkse Wandelbosfestival. Daarnaast leveren we ook een 
bijdrage aan de buitenschoolse sporttoernooien, zoals bijvoorbeeld het hockeytoernooi, het 
zaalvoetbaltoernooi en de Avondvierdaagse.   
  
Zo'n acht keer per schooljaar is er in de avonduren een vergadering waar we deze 
activiteiten plannen en evalueren. De data van deze vergadering kunt u vinden op de 
schoolkalender. Naast ouders is er ook altijd een leerkracht aanwezig. Onze vergaderingen 
zijn productief, maar vooral ook erg gezellig. Je leert andere ouders beter kennen en bent 
sneller op de hoogte van wat er leeft op school.   
Vergadering 9 december 

De eerste vergaderingen van dit schooljaar hebben in de teamkamer van de school 
plaatsgevonden. Op 9 december hebben we, zoals de richtlijnen voorschrijven, online 
vergaderd. We hebben toen de Warandeloop en de Sintviering geëvalueerd.  
Ook stonden de kerstviering, Carnaval en het Wandelbosfestival op de agenda. In verband 
met de onzekere tijd en de mogelijke maatregelen valt het niet mee om activiteiten te 
plannen en organiseren, maar we gaan daarbij steeds uit van de mogelijkheden die we wél 
hebben.   
  
Vragen? Opmerkingen? Vrijblijvend een vergadering bijwonen?  
Vele handen maken licht werk, dus ouders zijn altijd welkom om aan te sluiten bij de 
Ouderraad. Het is natuurlijk ook mogelijk om eerst een vergadering bij te wonen, zodat je 
kunt beoordelen of de Ouderraad iets voor je is.   
  
 
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.    
 
 
Wijkbreed talentenprogramma 

 

Na een paar leuke muzieklessen, is het naschoolsprogramma helaas eerder gestopt dan 

verwacht. Wij vinden dat heel erg jammer en hopen dat jullie kinderen de lessen leuk 

vonden. In maart wordt er vanuit de vijf basisscholen en de cultuurcoach wederom een 

wijkbreed talentenprogramma aangeboden waarbij de kinderen weer nieuwe lessen kunnen 

volgen, maar waarvoor je je kind weer opnieuw moet aanmelden. Voor nu bieden we een 

gratis proefles aan bij L’Aventure Musicale!   

 

Proefles 

Aanmelden voor een gratis proefles kan via: https://www.aventuremusicale.nl/proefles/  
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of door een mail te sturen aan: opleiding.aventuremusicale@gmail.com 

 

Muzieklessen 

Het is ook mogelijk om in te schrijven voor de muziekopleiding, zie voor meer informatie: 

https://www.aventuremusicale.nl/muziekopleiding/ 

 

Lestijden en locaties 

Op dit moment kunnen tot 17.00 uur lessen gevolgd worden op de locaties Grote Beemd en 

Symfonie. In overleg met de muziekdocent wordt de lestijd bepaald.  

 

Tarieven 

De vervolglessen kosten € 11,00 per individuele les (van 20 minuten) en € 9,00 per groepsles 

(van 30 minuten). Hiervoor ontvangt uw kind iedere week (met uitzondering van de 

schoolvakanties) muziekles van een professionele muziekdocent en de beschikking over een 

muziekinstrument, muziekstandaard en lesmateriaal. Daarnaast is doorstroom mogelijk naar 

een jeugdorkest van L’Aventure Musicale. Als de kosten voor u te hoog zijn, neem dan 

contact met mij op via: opleiding.aventuremusicale@gmail.com. Wij staan ingeschreven bij 

de meedoenregeling van de gemeente Tilburg en zijn bekend bij Stichting Leergeld.  

 

Muziek maakt slim! 

Muziek maken is leuk om te doen, samen muziek maken is nog leuker dan alleen en gezellig. 

Het voordeel van een blaasinstrument of snare (trommel) is dat je het overal mee naar toe 

kan nemen en met een orkest of ensemble kunt meespelen. Muziekles draagt ook bij aan de 

ontwikkeling van uw kind. Hoe meer muziekles kinderen krijgen, hoe meer bepaalde 

hersendelen zich ontwikkelen en hoe hoger en beter de scores op IQ, sociaal gedrag en 

concentratie. Het leren bespelen van een muziekinstrument is een investering voor je leven. 

Als je dit eenmaal onder de knie hebt, verleer je het niet meer. 

 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op via: opleiding.aventuremusicale@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens Jef, Pieter, Wouter en Peter-Paul, 

 

Annemarie Eversdijk  

Coördinator Muziekopleiding L’ Aventure Musicale 
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