
Nieuwsbrief donderdag 10 maart 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Deze week zijn de ouder-kindgesprekken van start gegaan. Gesprekken n.a.v. een nieuw 

verslag. Een verslag waarin u uw kind hopelijk herkent en waarin we de brede ontwikkeling 

van uw zoon/dochter weergeven. Het is fijn om weer ouders in de school te zien en laten we 

hopen dat we een nieuwe fase ingaan, waarin weer meer mogelijk blijft.  

Vandaag krijgen alle oudste kinderen een brief mee waarin we uw aandacht vragen voor ons 

eerste oudercafé. Waarom een oudercafé? 

Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk, en een goede samenwerking tussen ouders, 

school en kinderen is essentieel voor de ontwikkeling van onze leerlingen. De afgelopen 2 

jaar waren voor alle partijen niet makkelijk. Kinderen die thuis moesten blijven, leerkrachten 

die niet mochten werken, gebrek aan invallers, ouders op afstand, etc. 

Een oudercafé is dan een mooi initiatief om elkaar weer eens te treffen. In onze aula en wel 

op dinsdagavond 22 maart. Samen met school heeft onze MR een interessant programma 

samengesteld, met een gezamenlijk doel voor ogen: het welbevinden en de ontwikkeling van 

uw kind. 

Ik hoop u te mogen begroeten. Verderop in deze nieuwsbrief ook nog aandacht voor deze 

avond. 

Wat is verder nog belangrijk om te weten? 

Op maandag 21 maart komt de schoolfotograaf op school. Alle groepen gaan op de foto en 

van alle kinderen worden foto’s gemaakt.  

Zelftesten 

Mocht uw kind Corona gerelateerde klachten hebben, en u wilt graag gebruik maken van 

een zelftest om te zien of er mogelijk sprake is van een positief resultaat, dan kunt u bij mij 

op het kantoortje bij de balie gratis een zelftest op komen halen. 



De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 24 maart 2022 

 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

Directeur bs Wandelbos 

 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts 

 

 

 

 

 
 

 

Oudercafé 

 

Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseert de MR een dynamische bijeenkomst waarin we 

terugkoppelen wat er uit het onderzoek is gekomen.  

 

De avond vindt plaats van 19.00u-21.00u in de aula van bs Wandelbos  

met afsluitend een drankje! 

 

We horen graag of u er bij bent!  

Inschrijven kan dan ook vanaf volgende week via Parro.  

 

Tot dan! 

 

met vriendelijke groet, 

de leden van de MR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws vanuit de onderbouw 
 

Even voorstellen……. Nieuw gezicht in de taaltuin 

Beste ouders en kinderen van basisschool Wandelbos. Sinds kort ben ik werkzaam bij 
basisschool Wandelbos. Aangezien de meesten mij nog niet kennen zal ik mij even 
voorstellen. 

Mijn naam is Vivian Pijnenburg (22) en ik woon sinds kort in Tilburg-
West. Ik vind het erg leuk om sportief bezig te zijn. Zo tennis ik zelf 
graag of ga ik een rondje hardlopen. Andere hobby’s van mij zijn 
afspreken, puzzels maken en spelletjes spelen. 

Hiervoor heb ik de studie psychomotorische therapie afgerond. Dit 
is een therapievorm die de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen bevordert door activiteiten en bewegingsvormen. Nu ga ik 
verder als leerkracht van de taaltuin met de kinderen uit groep 1/2. 
Hier zal ik elke dinsdagochtend, woensdag en donderdagochtend te 
vinden zijn. 

Ik heb er erg veel zin in. Wie weet tot snel! 

Groetjes,  
Vivian Pijnenburg 

Nieuws vanuit de middenbouw groep 3/4 

Kwink 

In de klassen zijn wij elke 2 weken bezig met een les van Kwink.  

Waarom gebruiken wij Kwink ook alweer? 

• Voorkomt verstorend gedrag en pesten 
• Kent een groepsbrede, preventieve aanpak 
• Zorgt voor een sociaal veilige groep 
• Verhoogt de leeropbrengsten 
• Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties 
• Biedt iedere les unieke filmpjes 
• Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid 
• Is leuk!  

De komende week zijn wij bezig met de les over keuzes maken. 

De hele dag door maak je keuzes. Je kiest bijvoorbeeld wat je het leukst vindt. Of wat het 

handigst is. Zolang een keuze alleen gevolgen heeft voor jezelf, is dat prima. Maar het wordt 

lastiger zodra jouw keuze gevolgen heeft voor anderen. Als jij graag wilt voetballen, maar je 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/sel-competenties/


vriend dat vreselijk vindt, wat is dan de goede keuze? De kunst van een goede keuze is vaak 

om een ‘wij-keuze’ te maken, om zowel aan jezelf als aan de ander te denken. Als je aan 

jezelf én aan de ander denkt, kun je altijd uitleggen waarom je deze keuze maakt. Keuzes die 

op een weloverwogen manier worden gemaakt, dragen bij aan de positieve sfeer en 

veiligheid in de groep.  

 

Hierbij staat de Kwink van de week centraal: 

De keuze-check die wij hierbij gebruiken: 

 - Wat kan ik kiezen? 

 - Wat betekent dat voor mij?  

- Wat betekent dat voor de ander?  

- Dit is mijn keuze! 

Wellicht ook eens leuk om thuis met de kinderen over te praten!  

Nieuws uit groep 7 
 
De komende twee weken gaat groep 7 in de leer bij juffrouw Ceciel. Daar leren ze hoe ze 

moeten kijken naar dieren en deze natekenen. Dit gaat groep 7 doen doormiddel van het 

tekenen van meetkundige figuren. Dit zijn: vierkanten, rechthoeken, driehoeken en cirkels. 

Door goed te kijken en na te tekenen, krijgen de leerlingen in zicht in het boetseren van een 

dier. Een eerste impressie is op de foto te zien. 

 

 
 
 
 


