
Nieuwsbrief donderdag 3 februari 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vandaag was een bijzondere dag. Alle groepen zijn weer op school! Juf Fenne zit dan nog wel 

thuis, maar juf Yvonne is vandaag in groep 1-2a, zodat ook deze kinderen op school zijn. De 

afgelopen weken waren allesbehalve fijn. Niet voor de kinderen, niet voor ons team en zeker 

ook niet voor u als ouder. Lang hebben we de groepen tijdens Corona op school kunnen 

houden, maar dat was de afgelopen weken helaas niet meer mogelijk. We hopen dat we nu 

een nieuwe periode tegemoet gaan waarbij fysiek onderwijs iedere dag weer mogelijk is, en 

waar we u als ouder ook weer vaker kunnen ontmoeten op school.  

Ik wil deze Nieuwsbrief gebruiken om u op de hoogte te brengen van een aantal 

veranderingen binnen ons team. 

Laat ik beginnen met het bericht dat meneer Geza, één van de leerkrachtondersteuners, op 

onze school gaat stoppen. Verderop in deze Nieuwsbrief legt hij uit waarom. 

Vorige week heb ik meteen een vacature uitgezet om een geschikte vervanger te vinden. 

Inmiddels hebben zo’n 10 kandidaten gereageerd, die allemaal graag op onze school willen 

werken. Volgende week vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Ik ga er vanuit dat we een 

fijne en nieuwe collega kunnen benoemen die ons team komt versterken.  

Vanmorgen zijn alle ouders van groep 1-2c (meneer Maarten),  groep 3 (Juf Imme) en groep 

3-4 (Juf Linda/Cynthia) middels een mail op de hoogte gebracht van een verandering, die ná 

de Carnavalsvakantie in zal gaan. Meneer Maarten zal ná de vakantie op maandag en vrijdag 

in groep 3 les geven. Op dinsdag, woensdag en donderdag zal juf Bibianne de juf van deze 

groep blijven. We willen continuïteit in de groepen en daarom blijven meneer Maarten en 

juf Bibianne ook samen verantwoordelijk voor deze groep tot het einde van het schooljaar.  

Deze verandering heeft gevolgen voor groep 1-2c (de groep van meneer Maarten). Op 

maandag en vrijdag zal meneer Jorg tot het einde van dit schooljaar, naast meneer Maarten, 

de leerkracht van de groep zijn. 



Ik ben heel blij met de flexibiliteit van onze collega’s en ben tevreden over de manier waarop 

we met het team tot deze oplossing(en) zijn gekomen. Juist in deze tijd is het heel lastig om 

de groepen te bemannen en de ontwikkeling van alle kinderen te waarborgen.  

Ook groep 3-4 zal een extra impuls krijgen. De nieuwe ondersteuner zal in de ochtenden 

voornamelijk gekoppeld worden aan deze groep waardoor zowel de leerkrachten als de 

kinderen extra ondersteuning krijgen.  

Ik ben erg tevreden over de inzet van ons team en spreek vol trots over de manier waarop 

we met z’n allen de schouders eronder zetten. Het is geen makkelijke periode geweest en ik 

voel dat onze juffen en meneren iedere dag positief blijven en de ontwikkeling van ieder 

kind iedere dag voorop blijven stellen. Dat maakt me trots en geeft me vertrouwen om met 

een heel goed gevoel de komende maanden tegemoet te gaan. Zo krijgen de kinderen van 

groep 3 t/m 8 binnenkort voor de eerste keer een geheel nieuw verslag. Een verslag waarin 

we uw kind zo goed mogelijk in beeld brengen. Een verslag waarin u uw kind herkent. 

Vervolgens gaan we in de week ná de Carnavalsvakantie ouder-kindgesprekken voeren op 

school, waarin de leerkrachten met u in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind. Fijn 

dat dat weer door kan gaan! 

Wat helaas nog niet door kan gaan is de viering, die gepland staat op vrijdagmorgen 11 

februari. Die komt nog net te vroeg. We richten ons op de viering van 11 maart. Deze zal in 

het teken staan van de lente en laten we hopen dat we tijdens deze viering u als ouder weer 

mogen ontvangen in onze aula.  

Tot slot; noteer in uw agenda: de schoolfotograaf komt eraan! Op maandag 21 maart 

worden alle kinderen op school gefotografeerd. Ook worden er weer klassenfoto’s gemaakt.  

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 17 februari. 

 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

Directeur bs Wandelbos 

 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

 
Andere baan voor meneer Geza 
 
Via deze weg wil ik u graag mededelen dat ik de moeilijke keuze heb gemaakt om te stoppen met 
werken op basisschool Wandelbos. Door al de ervaringen die ik hier heb opgedaan heb ik ontdekt dat 
ik het fantastisch vind om met kinderen te werken, maar ook dat het werken in het onderwijs niet bij 
mij past. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier met uw kind gewerkt, maar heb toch besloten 
om een nieuw avontuur te beginnen na de carnavalsvakantie. Ik ben de school, u en de kinderen 



super dankbaar voor alle jaren die ik hier heb mogen werken. Ik heb veel geleerd en veel plezier 
gemaakt en ga de school en alle kinderen dan ook zeker missen! 
  
Met vriendelijke groet, 
Meneer Geza 

 
Nieuws vanuit de onderbouw  

De afgelopen weken zijn wij in de kleuterklassen bezig geweest met het thema ‘Sprookjes’. Iedere 

klas heeft twee sprookjes die ze helemaal uitwerken. We spelen het sprookje na, knutselen de 

sprookjesfiguren en doen leerzame taal- en rekenactiviteiten rondom het sprookje. In de 

themahoeken worden allerlei rollen aangenomen en kunnen de kinderen zich in een van de 

sprookjesfiguren omtoveren. Dit harde werken doen we niet voor niets, we willen namelijk als 

afsluiting van dit thema een Sprookjesbos maken. Alle sprookjes verzamelen zich in het bos, zodat 

we een echt Sprookjesbos hebben. Wanneer het bos af is, mogen al onze ouders komen kijken en 

luisteren naar wat wij allemaal weten over de sprookjes. We gaan nog twee weken hard werken, 

zodat we op tijd klaar zijn. Wij hebben er in ieder geval zin in!   

 
Nieuws uit de groepen 4 
 
Vorige week zijn we bij Blink Wereld met het thema Sterke verhalen begonnen. In dit thema 
ontdekken de kinderen dat je geschiedenis overal om je heen 
kunt zien, horen en voelen. Samen met Martijn speuren ze naar 
al die geschiedenis. 
 
In de drie lessen: 
• duiken de kinderen in de tijd van de mummies; 
• beleven ze de tijd van ridders en jonkvrouwen van 
heel dichtbij; 
• ontdekken ze door beroemde schilderijen uit de 
Gouden Eeuw hoe het leven er toen uitzag. 
 
In het eigen onderzoek: 
• maken ze een eigen geschiedenis-tentoonstelling met oude voorwerpen van thuis. 
 
De eerste les hebben we gehad en de kinderen vonden het reuze interessant. Het belooft weer een 
leerzaam thema te worden!  
 
Nieuws uit groep 6 

Wat is het fijn om weer gewoon met (bijna) alle leerlingen op school te mogen zijn. Graag wil ik alle 
ouders/verzorgers enorm bedanken voor alles wat jullie gedaan hebben tijdens de 
thuisonderwijsweek. Zonder jullie was het nooit zo goed gegaan! 



Afgelopen dinsdag zijn wij in de klas bezig 
geweest met les 6 van onze sociaal-
emotionele methode Kwink. Hierbij hebben 
de leerlingen het kwaliteitenfeestspel 
gespeeld, waarbij de leerlingen hun eigen 
kwaliteiten leerden kennen. Volgende week 
gaan we verder met hoe zij deze kwaliteiten 
kunnen inzetten in bepaalde situaties en ten 
slotte gaan zij ook kwaliteiten aan elkaar 
geven. Het is heel mooi om te zien hoe deze 
klas hier volop induikt en enthousiast meedoet. En dan de laatste mededeling. 
Woensdag heeft juf Anne haar laatste stagedag bij ons gehad en afscheid genomen van de groep. 
Aankomende dinsdag start er een nieuwe stagiaire, hij/zij zal zich in die week via Parro aan jullie 
voorstellen. 

Groetjes,  
Juf Irina 

Jeugdschaaktoernooi op onze school 

Zondag 6 februari aanstaande organiseert de NBSB (Noord-Brabantse 

Schaakbond) een schaaktoernooi voor jeugdspelers. De deelnemers zijn 

meestal kinderen die schaakles volgen via een vereniging of via school. 

Als je meedoet word je ingedeeld met kinderen van je eigen 

schaakniveau. Dus kinderen die les krijgen in stap 1 worden in de groep 

gezet met andere kinderen die nog geen stap 1 diploma hebben. 

Kinderen die les krijgen in stap 2 worden ingedeeld in een groep met 

andere kinderen die ook les krijgen in de 2e stap. Zo is het toernooi 

voor iedereen leuk om mee te doen. 

Aanmelden voor dit toernooi doe je door een email te sturen naar eliasthysse@gmail.com of door te 

bellen naar telefoonnummer 0416-362135. Aanmelding per email heeft de voorkeur. Vermeld je club 

of school en in welke stap je les krijgt. 

Inschrijfgeld bedraagt twee euro die je kunt betalen bij binnenkomst. Voor die twee euro krijgen de 

deelnemers een aantal consumptiebonnen voor een glaasje drinken, snoepgoed of iets gezonds. 

Waar melden op de dag zelf? Je kunt je melden aan de hoofdingang van de school. 

Vanaf hoe laat kan ik mij aanmelden en hoelang duurt het toernooi? 

De school is open voor de deelnemers vanaf half tien 's ochtends. Het toernooi start rond tien uur en 

is meestal afgelopen rond 1 uur 's middags. 

Wij hopen uiteraard op een grote deelname van leerlingen van onze eigen school! Dus mocht je in 

het verleden schaakles hebben gehad en ben je gestopt, dan mag je nog steeds meedoen. 

Heb je nog vragen? Voor vragen kun je terecht bij de organisatie van het toernooi. Zie gegevens 

contactpersoon eerder vernoemd in dit bericht. Meneer Rick, de schaaktrainer van onze school, is 

ook aanwezig op het toernooi. 

mailto:eliasthysse@gmail.com

