
Nieuwsbrief donderdag 20 januari 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ná een weekje thuis te hebben gezeten (positief op Covid) ben ik gelukkig weer alle dagen 

op school. Fijn om de kinderen op school te zien, maar ook vervelend om te horen dat er 

inmiddels veel kinderen thuis zitten. Thuis omdat er in het gezin iemand positief is getest, 

thuis omdat het kind zelf positief is of thuis omdat er in de groep een uitbraak is (3 of meer 

kinderen positief getest binnen één week).  

Vorige week kregen de kinderen van groep 4 en 6-7 thuisonderwijs en deze week zijn alle 

kinderen van groep 7 vanaf maandag al thuis. Vandaag en vrijdag krijgen de kinderen van 

groep 3-4 thuisonderwijs. Dit omdat de leerkracht met een positieve besmetting in het eigen 

gezin zit en we helaas geen vervanging hebben. Groep 6 en groep 8 krijgen vandaag en 

morgen thuisonderwijs omdat er eveneens sprake is van een uitbraak. Om verdere 

besmetting te voorkomen worden deze groepen volgens de richtlijnen van het RIVM in 

quarantaine geplaatst. Iedere dag is er overleg om te bepalen wat er nodig is, en wat er 

mogelijk is. Samen houden we de moed erin!  

Maandag 24 januari krijgen we bezoek van de inspectie. We doen als school mee aan een 

thema-onderzoek, dat zal gaan over effectieve tijdsbesteding binnen en buiten de groep. 

Door de inspecteurs zal er gekeken worden naar de manier waarop les wordt gegeven en 

wordt er in beeld gebracht hoe we passend onderwijs vorm geven. Hoe zorgen we ervoor 

dat alle kinderen de aandacht krijgen, die zij verdienen. We ontvangen de inspecteurs met 

open armen, aangezien we de afgelopen jaren enorm hebben geïnvesteerd in het werken 

met groepsplannen en handelingsplannen. We zijn er trots op om dit uit te stralen en toe te 

lichten. 

Dan nog even aandacht voor het spelen op de speelplaats ná schooltijd. Zolang de poorten 

open zijn mogen kinderen spelen op de speelplaats. De kinderen van de BSO maken hier 

bijna dagelijks gebruik van, maar ook kinderen uit de buurt, die niet naar de BSO gaan, 



komen ná school op de speelplaats spelen. Dit vind ik alleen maar fijn, aangezien de plek hier 

in de buurt, een veilige plek voor kinderen is. 

Wel wil ik nog eens wijzen op een paar afspraken die ook ná schooltijd van belang zijn: 

- Voetballen op de speelplaats  mag alleen met een plastic bal 

- Er wordt ook na schooltijd niet op de speelplaats gefietst 

- We gaan zuinig om met de spullen van school en rennen/lopen niet door de wadi’s 

- Als de poorten op slot zijn, zijn er geen kinderen op de speelplaats 

Op dit moment is het hek van de moestuin gedeeltelijk afgebroken en enkele waterspuwers 

liggen kapot op de grond. Om ervoor te zorgen dat de speelplaats open kan blijven ná 

schooltijd is het belangrijk dat de spelende kinderen op een respectvolle manier met elkaar 

en met de omgeving om gaan. Deze week besteden de leerkrachten in de klas  aandacht aan 

het spelen op de speelplaats ná schooltijd.  

Ik hoop dat we snel weer “compleet” zijn en dat alle kinderen iedere dag weer naar school 

kunnen komen. Indien de besmettingen invloed hebben op het onderwijs in de groep waarin 

uw kind zit, dan zal ik u altijd via een bericht op Parro hiervan op de hoogte brengen.  

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

Directeur bs Wandelbos 

 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

 
Nieuws uit de instroomgroep  
 Vanaf 10 januari is de instroomgroep begonnen. We zijn fijn begonnen met een klein 
groepje. We hebben kennis gemaakt met elkaar en alle spullen in de klas. We hebben veel 
zin om komende tijd veel te leren en te werken met het thema sprookjes! Alle kinderen die 
dit schooljaar nog starten, zullen bij ons in de klas komen.   
Groetjes groep 0 van juf Tess    
 
Nieuws vanuit de onderbouw 
Na een wat langere kerstvakantie zijn we weer fijn begonnen! Wij vinden het erg fijn om 
iedereen weer te zien en vooral samen weer aan de slag te kunnen gaan. Afgelopen week 
hebben we volop gelachen, gespeeld en geleerd. Maandag zijn we begonnen met het 
nieuwe thema: Sprookjes. Superleuk om te zien hoe de kinderen zich inleven in het nieuwe 
thema! De komende 4 weken zullen we nog volop bezig zijn met alle sprookjes.   
  

 

 



Nieuws uit groep 3/4  

Juf Ceciel 

We hebben inmiddels alweer 2 van de 4 lessen bij juf Ceciel gehad. We maken bomen in het 

donker  van houtskool. De eerste les hebben we het materiaal leren kennen, wat is 

houtskool en wat kan je er mee? Door het materiaal telkens op een andere manier te 

gebruiken kregen we andere effecten. Deze effecten gebruiken we later om het schors van 

de grote dikke boom te maken. We leren dat een boom van dik naar dun gaat en hoe je dit 

met houtskool kan tekenen. Eigenlijk is het niet tekenen, maar eerder zoeken….. door met je 

houtskool over je papier te bewegen zoek je als het ware de vorm van de boom. De boom 

die van dik naar dun gaat.  

Volgende week gaan we verder met onze inmiddels prachtige bomen in het donker. We 

maken een holletje voor een dier en gaan met wit krijt aan de slag om effecten en sneeuw te 

creëren.  

 

3. Nieuws vanuit het leerteam taal 
 
Nationale voorleesdagen  
Voorlezen is ontzettend belangrijk voor opgroeiende kinderen. Met 15 minuten voorlezen 
per dag leert een kind al duizend nieuwe woorden per jaar. En dat niet alleen, ze leren later 
ook nog eens makkelijker lezen.  
Van peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen heeft bijna zeventig procent 
voldoende woordenschat om een goede start te kunnen maken op school. Van kinderen die 
niet zijn voorgelezen heeft slecht 30 procent voldoende woordenschat.   
  
Om het voorlezen te stimuleren worden dus jaarlijks de Nationale Voorleesdagen 
georganiseerd. Dit jaar is dit van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari. Het 
voorlezen van (voornamelijk) prentenboeken staan deze dagen centraal. Dit keer is het 
boek 'Maar eerst ving ik een monster' uitgeroepen tot prentenboek van het jaar, geschreven 
door Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer.   
Elke groep geeft op zijn eigen manier vorm aan deze dagen, voorlezen komt dagelijks terug! 
  
Maar uiteraard ook voor thuis, veel leesplezier!  


