Nieuwsbrief donderdag 7 april 2022

1. Nieuws vanuit de directeur
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Tijdens onze studiedag van 28 april jl. zijn we met ons team in gesprek gegaan over een
sociaal veilig schoolklimaat. Een veilig school klimaat maakt onderdeel uit van ons Sociaal
Veiligheidsplan. In deze Nieuwsbrief wil ik u informeren over de manier waarop op onze
school de taken en functies zijn georganiseerd.
Op onze school zijn alle medewerkers direct of indirect betrokken bij het creëren en
waarborgen van de sociale veiligheid. De groepsleerkracht is hierbij eerste
verantwoordelijke. Zijn/haar handelen bepaalt in grote mate het gevoel van veiligheid van
leerlingen en ouders. De leerkracht is ook het eerste aanspreekpunt als ouders hierover
zorgen hebben. Bij zorgwekkende signalen kan de groepsleerkracht, de IB-er om advies en
ondersteuning vragen.
Coördinator Sociale Veiligheid (CSV)
De coördinator sociale veiligheid coördineert het beleid sociale veiligheid op schoolniveau. Op
basisschool Wandelbos is dit de intern begeleider (Joyce Koolen). De taken die hierbij horen
zijn:
o Maakt en handhaaft de beleidsnotitie sociale veiligheid
o Zorgt dat het thema met regelmaat op de agenda staat
o Coördineert het meten van de sociale veiligheid (via SCOL)
o Bekijkt en analyseert de monitor
o Trekt conclusies uit de monitor; indien nodig worden deze besproken
met de directie van de school
Interne vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Ouders, leerlingen en professionals hebben het recht op een objectieve gesprekspartner om
hun verhaal te doen en advies te vragen. De interne vertrouwenspersoon is een inhoudelijke
geschoolde professional en neemt jaarlijks deel aan scholings- en netwerkbijeenkomsten.
Op onze school is dit Jessy de Vet (groepsleerkracht, groep 4)

Een belangrijke taak is preventie, en hiervoor is het belangrijk dat de interne VCP-er bekend
is bij de leerlingen. Daarom gaat de interne VCP-er elk schooljaar langs alle groepen om
informatie te geven over hun rol en met wat voor soort vragen leerlingen bij hem/haar terecht
kunnen.
Extern vertrouwenscontactpersoon
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, de gesprekken met deze persoon zijn strikt
vertrouwelijk. De rol van externe vertrouwenspersoon is belegd bij een persoon die niet
werkzaam is bij Xpect Primair. Voor externe vertrouwenscontactpersonen zijn Jacqueline
Klerkx en Hermann Werger. De contactgegevens van hen zijn te vinden in de schoolgids en op
de website van Stichting Xpect Primair.
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling
Het is onze directe verantwoordelijkheid om vroegtijdig zorgwekkende situaties van leerlingen
te signaleren en (de vermoedens van) kindermishandeling bespreekbaar te maken, te (laten)
onderzoeken en hulp op gang te (laten) brengen. We hanteren hierbij de meldcode Huiselijk
geweld en kindermishandeling. Op onze school is de IB-er de aandachtsfunctionaris. De
aandachtfunctionaris bewaakt de interne procedure van de school en zorgt dat het beleid en
de uitvoering daarvan op basisschool Wandelbos steeds aansluit bij de landelijke en regionale
ontwikkelingen.
Samenwerking met andere professionals op school
Een goede samenwerking met externe partners vinden wij essentieel. Daarom onderhouden
wij contacten met GGD, maatschappelijk werk, jeugdzorg, politie en andere organisaties. Wij
werken met hen samen in het intern ondersteuningsoverleg dat tenminste 5x per jaar wordt
gehouden. In het kader van adequate hulp en zorg vinden wij het belangrijk dat de
samenwerking en de route tussen al deze maatschappelijke organisaties duidelijk is. De
schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) en de intern begeleider dragen hier zorg voor.
GGD
Basisschool Wandelbos heeft structureel overleg met de schoolarts en de
schoolverpleegkundige. Wanneer een specifieke leerling besproken wordt met de schoolarts
en de schoolverpleegkundige wordt vooraf altijd toestemming gevraagd aan de ouders.
SMW
Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige, kortdurende en kosteloze voorziening in
het primair onderwijs die stagnatie in de ontwikkeling van de leerling vroegtijdig kan
signaleren en aanpakken. Het SMW is altijd op een vast tijdstip aanwezig in de school.
Wanneer een leerling vastloopt op school, in de thuissituatie heeft dat niet alleen invloed op
de schoolprestaties maar ook op de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Door in een vroeg
stadium leerlingen, ouders en leerkrachten te helpen en te ondersteunen draagt het smw op
een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de

leerling op school. Ouders kunnen zelf aangeven dat ze willen dat hun kind gebruik maakt
van smw. Soms kan een leerkracht ook bij ouders aangeven dat het hij/ zij het raadzaam
vindt als het kind start met smw. De aanmelding verloopt altijd via de intern begeleider. Zij
coördineert de aanvragen en bekijkt zo of de juiste hulpvragen bij de SMW-er terecht
komen.
Team op Maat (TOM)
Een Team op Maat bestaat uit een beperkt aantal professionals die nauw samenwerken met
andere professionals in en rond de school: intern begeleider, SMW Toegang Tilburg, en de
Gedragscoach Sterk Huis.
Bovenstaande informatie is onderdeel van ons Schoolveiligheidsplan.
In deze Nieuwsbrief ook aandacht voor een aantal activiteiten, die plaats gaan vinden vóór
de meivakantie.
Op maandagmorgen 11 april zetten we van 08:20 tot 08:45 uur de klassendeuren open voor
alle ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool Wandelbos. De kinderen zullen laten
zien waar ze de afgelopen periode allemaal aan hebben gewerkt. Hopelijk zien we u dan!
Op vrijdagochtend 15 april bent u van harte welkom om te komen kijken naar de viering in
ons theater.
Om 9 uur treden op: groepen 1/2A, 1/2B, 3, 5, 6/7 en groep 8
Om 11.00 uur treden op: groepen 1/2C, instroomgroep, 3/4, 4, 6 en groep 7.
U kunt via de zij-ingang ons theater betreden. Zorg wel dat u op tijd komt want om 9 uur
(eerste groep) en om 11.00 uur (tweede groep) gaat de deur op slot.
Tenslotte:
Vrijdag 22 april is het zo ver, Koningsspelen 2022! De kinderen mogen op deze dag een
sportieve outfit aantrekken. Dit jaar bestaan de
Koningsspelen 10 jaar. En zoals elk jaar is er
ook dit jaar weer een lied, de ‘Fit top 10’. In de
klassen zijn we al druk aan het oefenen.
De onder- en middenbouw zijn tijdens deze
dag voornamelijk aanwezig op school of in de
grote gymzaal. De bovenbouw begint en
eindigt de dag op school, maar zal tussendoor
naar de Drijflanen of het Wandelbos gaan om
daar spellen te spelen. Voor deze dag wordt er
natuurlijk ook een lekkere traktatie geregeld
voor in de klas. We hebben er weer veel zin in en gaan er een sportieve dag van maken!!

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 21 april 2022
Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen
Directeur bs Wandelbos
2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts
Nieuws vanuit de onderbouw
Wij zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema dinosaurussen. We hebben veel
geleerd over de dinosaurussen, we weten nu wanneer de dino’s hebben geleefd, dat een
dino uit een ei kwam en dat er allemaal verschillende dino’s zijn geweest. Helaas zijn we ook
te weten gekomen dat de dino’s niet meer bestaan, ze zijn uitgestorven. We hebben ontdekt
dat dit komt door lava uit een vulkaan of door een vuurbal, maar we weten het niet
helemaal zeker. Gelukkig weten we door de botten en fossielen die de paleontologen
hebben opgegraven hoe de dino’s er uit hebben gezien. Deze skeletten, fossielen en
pootafdrukken kun je in een museum bekijken. We hebben weer hard gewerkt, veel geleerd
en vonden het een superleuk thema!
Nieuws vanuit de bovenbouw
Vredesduiven voor Oekraïne (groep 6-7)
Tijdens de afgelopen 4 lessen van
juffrouw Ceciel hebben we een
vredesduif ontworpen. Deze vredesduif
hebben we gemaakt vanwege de oorlog
in Oekraïne. We hebben de duiven eerst
ontworpen en daarna uit klei
geboetseerd. Daarna hebben we hem
verder versierd en vandaag hebben we
hem beschilderd. De duiven moeten nu
nog drogen en worden nog 2x gebakken
voordat ze echt klaar zijn. Deze duiven
hebben we niet zomaar gemaakt. We
willen de duiven (als ze klaar zijn)
tentoonstellen in onze klas). We willen onze tentoonstelling houden op vrijdag 15 april (de
tijd volgt nog i.v.m. Lente viering). We zouden het leuk vinden als er veel mensen komen
kijken en willen een kleine bijdrage als entree vragen. Dit geld willen we inzamelen voor de
opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Hongarije. Hier woont de zus van juffrouw Ceciel en
zij vangt de vluchtelingen op, geeft ze onderdak en kleding. Hier willen wij dus graag ons
steentje aan bij dragen! Om nog meer geld in te zamelen willen we onze vredesduiven ook
gaan verkopen. We hopen dat er heel veel mensen willen komen kijken en bieden.

Nieuws vanuit leerteam Taal
Van en met elkaar leren, iets wat we op Wandelbos erg belangrijk vinden. Vaak binnen de
eigen klas, maar nu ook al een tijdje buiten de klas. Elke vrijdagochtend lezen kinderen uit
verschillende klassen in duo’s met elkaar. Dit gebeurt vanuit de methode Nieuw Nederlands
Junior Lezen. Deze ‘samen lezen’ lessen zijn bedoeld om leeskilometers te maken. De teksten
in de leesboeken hebben niet allemaal hetzelfde niveau, zo kunnen kinderen van verschillende
niveaus dus met elkaar samen lezen en van elkaar lezen. Sinds twee weken zijn er weer nieuwe
duo’s gevormd en leest iedereen weer met een ander maatje in een nieuw boek. De kinderen
zijn hartstikke gemotiveerd en enthousiast in deze boeken aan het lezen. Ze zullen tot het
einde van het schooljaar met deze maatjes lezen.

