
Nieuwsbrief donderdag 21 april 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Morgen de laatste dag en dan 2 weekjes vakantie. Ná de vakantie hebben we nog 10 weken 

te gaan, en dan zit er alweer een schooljaar op. Wat gaat de tijd toch vlug.  

Afgelopen vrijdag traden alle groepen op in ons theater (lenteviering). Het was een groot 

succes. Liedjes over dinosaurussen, een rap, dansjes en ook leerzame liedjes uit onze 

methode Kwink. Kortom, van alles wat! Ik vind het altijd een genot om deze vieringen te 

presenteren, en geniet ervan om alle kinderen op het podium te zien. Namens alle collega’s 

en kinderen wil ik u bedanken voor uw betrokkenheid en aanwezigheid bij deze viering(en). 

Gisteren en vandaag maakten onze groep 8 leerlingen in de aula de Eindtoets (IEP). Twee 

ochtenden stonden in het teken van taal en rekenen. Alle kinderen hebben al een 

schooladvies op zak, maar deze Eindtoets is voor onze school belangrijk. De toets laat 

namelijk ook zien hoe we er als school voor staan en geven ons inzicht in hoeverre onze 

schooladviezen kloppend zijn met de scores die leerlingen op deze toets halen. In een 

muisstille aula, onder het toeziend oog van juf Carla en ondergetekende, maakten 21 

leerlingen geconcentreerd deze eindtoets. Alweer een hoofdstuk afgesloten! 

Een weekje eerder vertrokken deze leerlingen op de fiets naar Sparrenhof, aan de 

Bredaseweg, voor het schoolverlaterskamp. Mooi weer, een gezellige leiding en een 

heleboel snoep en chips. Er werd gesport, gelachen, gespeeld, gekookt, gegeten, gedronken 

en vooral weinig geslapen. Het was een geslaagd kamp, waar de kinderen hopelijk met veel 

plezier op terug kunnen kijken. Namens de school wil ik meneer Maarten, meneer Martijn, 

Juf Irina, juf Carla, juf Suzanne en stagiaire Ayla bedanken voor de inzet en het begeleiden 

van onze leerlingen uit groep 8. 

Op dit moment zijn we al weer druk bezig met de formatie voor volgend jaar. Welke 

groepen krijgen we en wie staan er voor de klas? Op donderdag 23 juni gaat de brief mee 

waarop u alle informatie kunt lezen. Een week later (30 juni) maken de kinderen vervolgens 

kennis met de nieuwe groep. Uiteraard ontvangt u hiervoor t.z.t. nog meer informatie. 



Het is altijd een flinke puzzel om alles weer rond te krijgen. Hierbij speelt ook nog dat het op 

dit moment erg lastig is om personeel te krijgen. Gelukkig is onze school populair bij 

leerkrachten in het onderwijs, waardoor we zo af en toe een geïnteresseerde leerkracht over 

de vloer krijgen, die graag bij ons op school zou willen werken. Zo start op 1 mei meneer Tim 

Hoefnagel. Hij wordt onze nieuwe gymdocent en gaat alle kinderen gymlessen geven. Ná de 

vakantie zal hij met regelmaat zijn gezicht op de speelplaats laten zien wanneer de school uit 

is. In de volgende nieuwsbrief stelt hij zich verder aan u voor. 

Vorige week zijn alle toiletblokken weer onder handen genomen. Wc-brillen die los zaten of 

kapot waren, zijn vernieuwd. We hopen dat we samen de toiletten schoon kunnen houden 

zodat een toiletbezoekje voor ieder kind prettig is. 

Dan nog iets over het schoolfruit. Onze school doet al jaren mee aan het schoolfruit in het 

kader van de gezonde school. We merken dat veel kinderen het fruit niet eten, waardoor we 

aan het eind van de week veel overhouden. We zijn dan ook aan het kijken of we volgend 

jaar het schoolfruit op een andere manier aan kunnen bieden. Dit wordt vervolgd. 

Deze week krijgen de kinderen voor de laatste keer schoolfruit. De actie is dan afgelopen. 

Het is fijn als u ná de meivakantie uw kind weer alle dagen fruit meegeeft.  

Rest mij u een hele fijne, zonnige vakantie toe te wensen. Morgen houden we op school de 

Koningsspelen en daarna zijn alle kinderen 2 weekjes vrij. We verwachten iedereen weer 

op maandag 9 mei. 

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 19 mei 2022. 

 
Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

Directeur bs Wandelbos 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts/OR en MR 

 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en 

leerkrachten van de school. In ons geval zijn dat drie leerkrachten en drie ouders. Via de 

medezeggenschapsraad praten ouders en leerkrachten mee over het schoolbeleid. 

Binnenkort komt er een (ouder) MR plek vrij. Een lid heeft een zittingsperiode van twee jaar 

en daarna is hij/zij herkiesbaar. Zijn er meerdere belangstellenden, zullen er verkiezingen 

worden uitgeschreven. Vandaar een oproep aan alle ouders. Wilt u ook zeggenschap? Heeft 

u belangstelling om deel te nemen aan de MR? Wij vergaderen meestal op een 

dinsdagavond. De volgende vergadering is op dinsdagavond 24 mei ’22. Sluit gerust een keer 

aan. U kunt uw belangstelling of kandidaatschap kenbaar maken via 

bs.wandelbos@xpectprimair.nl o.v.v. vacature MR. Wij vragen u een korte motivatie mee te 

sturen waarin u aangeeft waarom u zich kandidaat stelt. Vragen? Laat ze horen! Hartelijke 

groet, Namens de MR Juf Linda, juf Cynthia, en namens de ouders: Siem Jimmink, Dennis 

Roepan en Robbert Timmermans. 

Nieuws vanuit de Ouderraad  

Zet in je agenda: vrijdag 8 juli Wandelbosmiddag 

Vrijdagmiddag 8 juli organiseert de Ouderraad de Wandelbosmiddag. Op deze dag hebben de 
kinderen in de ochtend normaal les. In de middag is de Wandelbosmiddag, waarbij we voor alle 
kinderen leuke spellen en activiteiten organiseren. De kinderen mogen hun broodtrommel mee naar 
school nemen, zodat ze na lestijd in de klas kunnen lunchen. Aansluitend zal de Wandelbosmiddag 
beginnen. Kinderen hoeven dus tussendoor niet naar huis! Deze leuke middag zal tot 15:00 duren.  
Meer informatie volgt na de meivakantie.  

Veldvoetbaltoernooi 

In de meivakantie is het veldvoetbaltoernooi. Kinderen hebben zich 

hiervoor op kunnen geven middels een brief. De Ouderraad 

ondersteunt de school hierbij. Voor vragen over het 

veldvoetbaltoernooi (en andere sporttoernooien gedurende het 

schooljaar) kunt u terecht bij Sandy van Gulik: svg1807@hotmail.com  

 

 
Sandy van 

mailto:svg1807@hotmail.com


Maskerspeurtocht 

In de Carnavalsvakantie hebben alle kinderen van het Wandelbos mee kunnen doen aan de 

maskerspeurtocht. Er zijn 13 kinderen die het scoreformulier hebben ingeleverd. Deze kinderen 

hebben allemaal een cadeaubon van De IJskoning ontvangen voor hun inzet! Dankjewel voor 

jullie deelname!   

 
Vertrekkende en nieuwe leraren 

Meneer Arjen en meneer Geza zijn een nieuwe uitdaging aangegaan buiten basisschool Wandelbos. 

Om hen te bedanken voor hun inzet, hebben ze van de Ouderraad een boompje gekregen.  

Juf Jolijn is team Wandelbos juist komen versterken. Ook zij heeft een boompje ontvangen als warm 

welkom op onze school.  

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een betrokken ouder??  

Sluit je dan aan bij de Ouderraad!  

 
We ondersteunen de school bij het organiseren van niet-lesgebonden activiteiten 
en sporttoernooien zoals Avond4Daagse, sinterklaas, kerst, carnaval, 
voetbaltoernooi en de Wandelbosmiddag. 
We denken mee vanuit het oogpunt van de ouders. (En het is ook nog gezellig!) 

 
De Ouderraad bestaat op dit moment uit 7 ouders en een leraar (meneer Martijn). Een aantal van de 
ouders heeft kinderen in de bovenbouw, die binnen nu een een paar jaar van de basisschool af zijn. 
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe ouders om de Ouderraad te versterken.  
Tijdens het Oudercafé van 22 maart jongsleden hebben we visitekaartje uitgedeeld ter promotie. 
Ook als u geen vistitekaartje heeft ontvangen bent u natuurlijk van harte welkom bij de Ouderraad.  
 
Maandag 9 mei om 19:30 uur is de volgende vergadering van de Ouderraad. Deze vindt plaats in de 
teamkamer van de school. Geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om deze vergadering 
(vrijblijvend) bij te wonen.  
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar: ouderraadwandelbos@outlook.com 

 

Cadeaubon Boompjes Visitekaa

mailto:ouderraadwandelbos@outlook.com

