
Nieuwsbrief donderdag 17 februari 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Morgen zijn de kinderen vrij! De studiedag van vrijdag 18 februari gebruiken alle juffen en 

meneren om administratieve werkzaamheden te verrichten. Door het tekort aan personeel 

en niet in kunnen vullen van de administratiedagen vanuit onze eigen Wandelbosschil, 

hebben we ervoor gekozen om deze dag te gebruiken om leerlinggegevens bij te werken, 

verslagen af te ronden en in gesprek te gaan met elkaar.  

De persconferentie van afgelopen dinsdagavond heeft ervoor gezorgd dat we onze 

richtlijnen weer aan kunnen passen. Graag aandacht hiervoor. 

Versoepelingen per 18 februari (a.s. vrijdag)….deze gaan maandag 21 februari 2022 in 

- Tussen de verschillende groepen op school mag weer worden samengewerkt 

- Ouders en andere externen mogen op afspraak met mondkapje en in achtneming 

van 1,5 meter weer de school in 

- Vergaderingen (MR, OR) kunnen weer fysiek plaatsvinden 

Versoepelingen per 25 februari (vrijdag vóór de Carnavalsvakantie) 

- De mondkapjesplicht vervalt. Medewerkers en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 

hoeven geen mondkapje meer te dragen. Vanaf dit moment vervalt ook het advies 

om afstand te houden van elkaar in het onderwijs. 

Basisregels en zelftesten blijven 

De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten 

en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven ná een 

positieve test. Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve 

zelftest te doen van kracht voor ons personeel en de leerlingen in de groepen 6,7 en 8. Deze 

zelftesten worden op vrijdag meegegeven. 



De afspraak rondom het brengen en ophalen van uw kind gaan we behouden. Alle 

kinderen komen dus alleen de school binnen. Dit zijn de kinderen inmiddels gewend en het 

zorgt voor rust in de groepen. Daarnaast merken we dat de groepen om 8.30 uur ook echt 

kunnen starten met de lessen.  

Ouders van nieuwe leerlingen (starters instroomgroep en zij-instromers) mogen wel mee 

naar binnen en spreken met de leerkracht af tot wanneer dit wenselijk is.  

Tijdens de resterende maanden zorgen we voor momenten waarop ouders wel de klassen in 

mogen, zodat ieder ouder meekrijgt wat er in de klas en in de school gebeurt.  

Zo is er op maandagmorgen 11 april een thema-afsluiting in alle groepen en bent u welkom 

op onze lenteviering op vrijdagmorgen 15 april.  

Ouder-kindgesprekken en een nieuw verslag 

Vanaf maandagmorgen 21 februari kunt u vanaf 8.30 uur via Parro intekenen voor de 

ouder-kindgesprekken. Deze gesprekken worden op school gevoerd en duren 10 minuten. 

Tijdens dit gesprek gaat de leerkracht met u (en uw kind) in gesprek over het nieuwe verslag. 

Ons nieuwe verslag 

Volgende week donderdag is het zover: alle kinderen krijgen hun nieuwe verslag mee naar 

huis. Voor groep 3 t/m 8 is het verslag geheel vernieuwd, zowel de lay-out als de inhoud. We 

zijn super trots op het nieuwe verslag. Samen met het team hebben we hard gewerkt om een 

verslag te maken waarin de brede ontwikkeling van het kind centraal staat. Daarbij hebben 

we ook de opmerkingen uit het oudertevredenheidsonderzoek (2020-2021) over het verslag, 

meegenomen in het ontwerpen van het nieuwe verslag.  

In het nieuwe verslag kijken we zowel naar de cognitieve ontwikkeling van het kind als naar 

de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast hebben we in het verslag ook aandacht voor 

gym, muziek, beeldende vorming en natuureducatie. Het verslag is ingevuld door de 

groepsleerkracht(en) van uw kind, uitgezonderd de onderdelen gym en muziek. Deze 

onderdelen zijn door de vakleerkrachten ingevuld. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen het verslag mee in een nieuwe map. Deze map gaat de 

gehele schoolperiode mee. Het is de bedoeling dat de verslagen in de map blijven zitten. Wij 

kijken er naar uit het verslag mee te geven.  

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 10 maart 2022. 

 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

Directeur bs Wandelbos 



 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

Vrijdag 25 februari vieren wij op school Carnaval!  

 

We willen er graag een leuk feest van maken voor iedereen en daarom mogen alle leerlingen 
lekker zot verkleed naar school komen. 
Let er samen even op dat deze kostuums passen bij alle leeftijden. Dus graag geen enge/ 
bloederige kostuums en graag ook geen pistolen/messen/enzovoort. 

Aanstaande vrijdag volgt er een bericht op Parro over eventuele extra 
activiteiten/mededelingen omtrent Carnaval na aanleiding van laatste overleggen en 
besluiten. 

Groet, 

Carnavalscommissie 

Nieuws vanuit de onderbouw 
 
Vandaag was de afsluiting van het thema Sprookjes. Met een mooi zelfgemaakt 
‘Sprookjesbos’ hebben we laten zien wat we allemaal hebben geleerd. Door alle spullen die 
van thuis zijn meegenomen voor dit thema, was de betrokkenheid groot. De kinderen 
hebben genoten van het thema en zich ingeleefd in alle sprookjes. Volgende week staat in 
het teken van Carnaval, we gaan oefenen met hossen en de polonaise lopen. We hopen 
iedereen dan verkleed op school te zien om er een leuk feest van te maken!  
 
 
 



 
Nieuws uit groep 6 

Maandag 14 januari hadden de leerlingen van groep 6 weer een 
natuurles van meneer Jael. Zij mochten weer lekker aan de slag in de 
moestuin en een aantal leerlingen heeft ook een vogelhuisje mogen 
ophangen. Verder hebben de leerlingen boontjes gezaaid en 
mochten zij kiezen om deze op school te houden of mee naar huis te 
nemen om te verzorgen. Wij zijn benieuwd hoe goed de boontjes 
gaan groeien!  

Groetjes! 

 
 

Lina Roepan winnares Nationale voorleeswedstrijd Tilburg-West en Reeshof 
 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor groep 7 
en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Zij leren hierbij 
veel van elkaar en de kinderen vinden het wedstrijdelement heel leuk (maar ook heel 
spannend). Dit jaar werd de voorronde in groep 7 en 8 in de eigen klassen voorbereid. 
Tenslotte hebben we een finale in de aula gehad met meneer Roberto als eindjury. Onze 
schoolwinnares (Lina uit groep 8) mocht onze school representeren. En dat deed ze 
supergoed! Het gebeurde digitaal; dit maakte de wedstrijd voor de deelnemende leerlingen 
en de bibliotheken in Tilburg anders dan anders. We zijn hartstikke trots, want onze Lina 
mocht door naar de volgende ronde als winnares van Tilburg-West en de Reeshof. Zij nam 
het op tegen andere winnaars uit Tilburg. Lina las voor uit een bijzonder boek. Kapsalon 
Romy van Tamara Bos. Wil je er meer over weten? Kapsalon Romy gaat over de 10-jarige 
Romy en haar oma Stine, die met beginnend Alzheimer worstelt. Romy’s moeder vindt dat 
Stine naar een verpleeghuis moet, maar Romy wil haar oma dicht bij haar houden. Hun 
steeds sterker wordende band leidt tot een groot avontuur. Lina haar videopresentatie werd 
gepresenteerd door een heuse rapper. We hebben er met ranja in de klas naar mogen 
kijken. “Het is fantastisch als je je voorleeskampioen mag noemen van je eigen school en 
daarna verder mag in de ronde van Tilburg.” 
Helaas zit De Nationale Voorleeskampioen dit jaar niet bij ons op Basisschool Wandelbos. 
Ook onze publieksprijspunten zijn uitgegaan naar Nathania, de Tilburgse winnares (van een 
andere school). Maar … wie weet vinden de kinderen van de andere scholen onze Lina tóch 
ook minstens zo goed als wij dat vinden. We hopen immers natuurlijk nog steeds op de 
publieksprijs. Dat zou ook echt gaaf, misschien wel nog gaver, zijn. Maar .. of dat nou gaat 
lukken of niet: we hopen allereerst dat de kinderen op onze school veel plezier hebben 
beleefd aan de voorleeswedstrijd. Doordat ze elkaar met enthousiasme over verschillende 
boeken hebben horen spreken, hebben de kinderen nieuwe leesboekideeën opgedaan. Fijn! 
  

 
 
 
 
 



 
Vervanger voor meneer Geza…..welkom Jolijn! 
 

Per 1 april 2022 stopt meneer Geza als leerkrachtondersteuner op onze school. Ná eerst 
leerling te zijn geweest, stage te hebben gelopen en onderwijsassistent, is meneer Geza dit 
jaar gestart als leerkrachtondersteuner. Deze functie past binnen de nieuwe 
ondersteuningsstructuur, zoals we die op onze school hebben vormgegeven. Het begeleiden 
van leerlingen met een handelingsplan en het ondersteunen in de groepen.  
Vorige week zijn er sollicitatiegesprekken geweest en ik stel u dan ook graag onze nieuwe 
collega aan u voor. Per 1 april 2022 zal juf Jolijn Thissen ons ondersteuningsteam komen 
versterken. Zij stelt zich aan u voor: 
 
Mijn naam is Jolijn. Ik ben 24 jaar en sinds 1 september 
werkzaam bij Basisschool De Alm. Daar werk ik iedere maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend als gymdocent en 
onderwijsassistent bij de kleutergroepen 1 en 2.  
De opleiding die ik heb afgerond is Sport en Bewegen. 
  
In de middagen ben ik werkzaam bij Kinderstad op de locatie 
Urban BSO Spoorpark. Omdat ik werken in het onderwijs 
ontzettend leuk vind wil ik daar graag mijn fulltime baan van 
maken.  
  
 
Het lijk mij super om bij Basisschool Wandelbos te werken. Ik vind het fijn om kinderen iets 
te kunnen leren en om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van een kind.  
Samenwerken met de leraren is iets wat ik dagelijks doe. Ik ben makkelijk in omgang en een 
echte teamplayer. U gaat me vast tegenkomen. 
 
 
 
 


