
Nieuwsbrief donderdag 19 mei 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Deze keer een uitgebreide nieuwsbrief met veel aandacht voor nieuws uit de clusters.  

We zijn gestart met de laatste periode van het schooljaar. Een lange periode van 11 weken, 

waarin de kinderen nog 4 dagen vrij zijn. 

Volgende week donderdag en vrijdag is de school gesloten (Hemelvaart), maandag 6 juni is 

het Pinksteren en vrijdag 1 juli is er een studiedag. Noteer deze vrije dagen in uw agenda. 

In deze laatste periode worden bij de kinderen van groep 3 t/m 7 ook de eindtoetsen 

afgenomen. Dit is vanaf dinsdag 7 juni. Gekoppeld aan deze toetsen is er dan ook nog een 

ouder-kindgesprek, waarvoor u vanaf maandag 27 juni kunt intekenen via Parro. 

Sinds 2 jaar nemen we als basisschool Wandelbos de IEP eindtoets af. Deze week hebben we 

de resultaten van de eindtoets binnengekregen. We zijn trots op de behaalde resultaten van 

de leerlingen. Daarnaast zijn we natuurlijk trots op de inspanningen van juf Carla en alle 

leerkrachten die deze leerlingen in de voorgaande jaren hebben begeleid.   

Hieronder volgt een korte uitleg van de manier waarop de Inspectie naar de resultaten van de 

eindtoets kijkt: 

- Elke school heeft een schoolweging. De schoolweging komt tot stand op basis van de 

leerlingpopulatie. De resultaten die basisschool Wandelbos moet behalen, worden dus 

bepaald op en vergeleken met scholen met een vergelijkbare populatie 

- De inspectie bepaalt op basis van de schoolweging hoeveel procent van de kinderen 

moeten uitstromen op 1F niveau of op het hogere 2F/1S niveau. Voor onze school geldt 

dat minimaal 85% van de kinderen moet uitstromen op 1F niveau en minstens 43.5% 

van de kinderen op 2F/1S niveau.  

 

 



Hieronder volgen de behaalde resultaten voor basisschool Wandelbos: 

- Op onze school hebben 95% van de leerlingen 1F niveau behaald. Dit is dus ruim boven 

de gestelde norm van de inspectie en gelijk aan het landelijk gemiddelde.  

- Op onze school hebben 46% van de leerlingen 2F/1S niveau behaald. Dat is boven de 

gestelde norm van de inspectie en iets onder het landelijk gemiddelde.  

Daarnaast nog een aantal leuke weetjes over de eindtoets: 

- We hebben een leerling die de hoogst mogelijke score heeft behaald voor de eindtoets 

- De opbrengsten voor rekenen zijn zeer goed. Zowel op 1F niveau als op 1S niveau 

scoren we boven het landelijk gemiddelde 

De opbrengsten van basisschool Wandelbos laten  de afgelopen jaren een duidelijke stijgende 

lijn zien. Dat iets waar we als school heel trots op zijn. Op deze manier zien we bevestigd dat 

we de juiste keuzes hebben gemaakt. We werken iedere dag met ons team heel hard om het 

beste uit de leerlingen en onszelf naar boven te halen. Daarbij vinden we het overigens niet 

alleen belangrijk dat kinderen goed leren lezen en schrijven maar zeker ook sociaal-

emotioneel goed kunnen ontwikkelen.  

Een aantal maanden terug hebben we met het team kritisch gekeken naar het overblijven 

en naar onze pauzes. We ervaren dat kinderen genoeg ruimte hebben om te spelen, maar 

horen en zien dat kinderen materialen missen om met elkaar te spelen. Hier zijn we mee aan 

de slag gegaan. Per cluster is bekeken wat er nodig is aan speelmaterialen en hoe we dit het 

beste in kunnen zetten. Alle materialen zijn eerst door de juffen en meneren uitgelegd, 

waarbij het accent ook echt ligt op het goed omgaan met het materiaal. Als je nu op de 

speelplaats rondloopt, zie je kinderen samen spelen en actief rondlopen/rennen. Dit is een 

fijne ontwikkeling. Verderop in de nieuwsbrief vertellen kinderen zelf welke speelmaterialen 

we hebben aangeschaft. 

Tenslotte wil ik u erop wijzen dat u uw kind kan aanmelden voor de Avond4daagse. Dit 

evenement wordt gehouden van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juni 2022. U kunt via de link op 

Parro uw kind hiervoor inschrijven. Doe dit vóór 26 mei, anders is het niet meer mogelijk om 

uw gegevens te verwerken. Indien het niet lukt om via de link aan te melden, dan is er altijd 

nog de mogelijkheid om bij de balie (Anita) een inschrijfformulier op te halen. 

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 9 juni 2022. 

 
Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

Directeur bs Wandelbos 

 



 

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

Nieuws uit de onderbouw 
 
Het nieuwe thema is begonnen: thema Boerderij! Ook dit thema zijn we weer gestart met 
een thema-opening op het podium. In de klassen is er door de kinderen een hoek ingericht 
waar de kinderen een rol van een boer of boerin aan kunnen nemen. Ook sluiten de 
woorden van logo 3000 weer aan bij het thema.  
Als verrassing en als afsluiting van het thema, gaan we 7 en 9 juni naar varkensboerderij 't 
Krulstaartje in Dongen. We gaan zoveel mogelijk onderzoeken en leren de aankomende 
weken! 

 

Groep 5 naar "Het bewaarde land" 
 
Basisschool Wandelbos vindt natuureducatie een belangrijk onderdeel binnen ons 
onderwijs. Daarom doet groep 5 jaarlijks mee met Het bewaarde land; een creatieve 
natuurbeleving voor kinderen. Drie dagen lang bevinden leerlingen zich in een natuurgebied, 
in dit geval de Kampina in Boxtel, en worden meegenomen in een spannend verhaal van 
Vrouw Fleur, een kruidenvrouwtje in het bewaarde land.  Samen met de wachters worden 
leerlingen door verschillende activiteiten één met de natuur.  



 
Dag 1: De leerlingen zijn op 
school uitgenodigd door 
Vrouw Fleur en wachter 
Wolf. Leerlingen werden 
ingedeeld in groepen en 
kregen allemaal een shirt die 
past bij het element waar ze 
bij horen.  
Eenmaal bij de Kampina 
werden leerlingen 
uitgedaagd en verwonderd 
door de natuur. Zo leerden 
de kinderen hoe je veilig in 
een boom kunt klimmen. 
Best spannend voor enkele 
omdat dit de eerste keer 

was. Of hoe je van een berg kunt rollen. Maar ook welke beestjes je in een vijver kunt vinden 
en hoe je bomen kunt herkennen.  
Als dagafsluiting hebben de leerlingen heerlijke brandnetelsoep gehad van Vrouw Fleur.  
De leerlingen kijken uit naar de volgende dagen en hopen net zo'n lekker weer te krijgen als 
de eerste dag. 
 

Vakantietoernooi Veldvoetbal  

In de vakantie hebben een aantal kinderen uit de groepen 3 en 4 meegedaan aan het 
vakantietoernooi Veldvoetbal. Het was een erg sportieve en gezellige ochtend. Beide teams 
hebben een aantal mooie wedstrijden gespeeld en zijn ook nog eens in de prijzen gevallen. 
Zo heeft het ene team de eerste prijs gewonnen en het andere team de tweede prijs! Super 
gedaan, toppers!  

 



Eerste gezamenlijke verkeersexamen van basisscholen Tilburg-West: geslaagd! 

 

Basisschoolkinderen doen hun ervaring in het verkeer meestal voor het eerst op aan de hand 

van enkele vaste routes (zoals naar school, sport en naar vriendjes of vriendinnetjes). Maar 

zij zijn nog niet erg ervaren en fysiek nog niet allemaal in staat om (in een geheel nieuwe 

omgeving) de theorie toe te passen. Onlangs deden de leerlingen van groep 7 en 8 van 

Basisschool Wandelbos daarom hun praktijkexamen volgens een fietsroute door de eigen 

woonomgeving. Daarbij hebben we getoetst of onze leerlingen de theorie goed kunnen 

toepassen in het echte verkeer. Eerder oefenden de kinderen al voor hun theorie-examen. 

En een paar dagen voor de start van het praktijkexamen werden hun fietsen gecontroleerd 

aan de hand van 15 controlepunten, zodat de kinderen zo veilig mogelijk het echte verkeer 

in konden voor het praktijkexamen. Het praktijkexamen 2022 organiseerden we voor het 

eerst in samenwerking met onze drie collega-basisscholen in Tilburg-West: Hubertus, 

Antares en Jeanne d’Arc. Dit was een groot succes! De kinderen van de vier scholen fietsten 

allen dezelfde route, echter iedere school met een eigen start- en eindpunt, namelijk de 

eigen school. Langs de route werden herkenbare pijlen geplaatst en er stonden vele 

hulpouders op de verschillende posten. De kinderen fietsten in duo’s en in een duidelijk 

zichtbaar verkeershesje met een uniek rugnummer langs de route. Aan de hand van een 

controlelijst, beoordeelden de helpende handen op de posten of onze leerlingen goed in het 

verkeer kunnen handelen. Het was bij de posten en bij de gezamenlijke afsluiting niet alleen 

gezellig, maar de vrijwilligers hebben supergoed op alle kinderen gelet. Ook op de kinderen 

die per abuis niet voorbij kwamen. Onze dank daarvoor! Hieronder enkele ervaringen m.b.t. 

het verkeersexamen: 

“Juf, ik heb hem gewoon ingehaald, maar ik heb wel goed over mijn schouder gekeken en 

mijn hand uitgestoken. Goed hè?!” “Jazeker.” 

 

“We zagen iemand anders tegen de richting in fietsen bij de rotonde, maar dat hebben wij 

niet gedaan hoor!” “Goed zo!” 

 

“Oeps, de eerste bocht ging meteen mis.” “Maar de rest ging toch goed genoeg en veilig!” 

 

“Allemaal geslaagd, yesssss!” 

 

Lekker buiten spelen met nieuwe materialen! 

Sinds een aantal weken heeft de school buitenspeelmateriaal aangeschaft. Op deze manier 

kunnen kinderen tijdens de pauze ook echt lekker spelen. In de groepen is eerst uitgelegd 

welke materialen er zijn en wat er allemaal mee gedaan kan worden. We vinden spelen met 

materialen belangrijk, en besteden daarnaast ook veel aandacht hoe kinderen met 

materialen om moeten gaan.  



Er zijn veel buiten 

speelspullen zoals de 

grabflags. Je kan ze aan je 

broek hangen en dan moet 

elkaar achterna rennen en 

ze afpakken. Er wordt ook 

wel valsgespeeld maar het 

blijft toch leuk. De zandbak 

is heilig,  daar kan je de 

lintjes aan doen. 

De fluit speer kan je naar 

elkaar gooien. Als je het 

hard genoeg gooit fluit de 

speer en soms wordt hij 

ook afgepakt. Je kan het 

met meerdere mensen 

spelen. Soms gebeuren er 

ook ongelukken zoals  

iemand gooit de fluitspeer, maar je kan hem niet vangen en hij komt tegen je aan. 

De balansbollen zijn best leuk. Je kan er een soort van pad of parcours van maken en je kan 

er ook zelf een spel van maken. Het wordt veel moeilijker elke keer dat je loopt want je kan 

ze ook omdraaien. Je kan het met meerderen kinderen spelen en dan wordt het nog leuker. 

Het pennyboard is eigenlijk een skateboard maar toch anders. Een pennyboard is van plastic 

gemaakt en is meestal ook anders gevormd maar hij gaat niet zo snel als een skateboard. Hij 

ziet er ook cool uit en hij is ook heel leuk. 

Ook de onderbouw en middenbouw hebben buitenspeelmateriaal aangeschaft!  

Sinds vorige week hebben we in de grote pauze 2 grote bakken met speelgoed. De kinderen 

mogen dit komen halen en hier mee spelen. Na gebruik brengen ze het netjes terug voor de 

volgende!  

 

Waar kunnen de kinderen mee spelen?  

We hebben klossen, elastieken, springtouwen. Dit kent u vast nog wel van vroeger? Maar 

ook een spel waarbij je lintjes met een klem aan je kleding kan hangen en de tikker moet de 

lintjes proberen te pakken. Naast dit buitenspeelmateriaal maken we ook nog steeds veel 

gebruik van de voetbalkooi en leren we de kinderen diverse tikspellen, zoals wc tikkertje!  

 

De kinderen zijn allemaal erg enthousiast.  

 

 
 



Stichting leergeld 
 
Informatie voor ouders met kinderen die naar het VO gaan 
 
Ouders waarvan de kinderen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. 
kunnen bij Stichting Leergeld een nieuwe laptop, een tweedehands fiets, gymkleding en een 
tegemoetkoming voor schoolspullen aanvragen. Wel vermelden welke school hun kind naar 
toe gaat, dit i.v.m. type laptop en gymkleding. 
In MFA t Kruispunt donderdag 2 juni van 10.00-12.00 spreekuur van Stichting Leergeld 
De externe spreekuren zijn uitgebreid en zijn op meer plekken te vinden  
(zie de website van Stichting Leergeld) 
 

Nieuws uit de Ouderkamer 

Op maandag 23 mei vanaf 8.30 uur kunt u met meneer 

Roberto aan tafel gaan. Tijdens deze bijeenkomst praten 

we over de ontwikkelingen op de school. U bent van 

harte welkom! 

 

                

Schrijf je NU in voor de leukste week van de zomervakantie! 

KinderVakantieWerk (KVW) Zand-Wandelbos pakt dit jaar weer uit met sport en spel, een 
busdag, creativiteit en toneel in de laatste week van de zomervakantie, voor alle kinderen 
die op de basisschool zitten. 
KVW Zand-Wandelbos is niet alleen actief voor de wijken ’t Zand en Wandelbos maar ook 
voor de Reit en Zorgvlied. Zoals elk jaar hebben we een fantastisch programma vol met 
allerlei geweldige activiteiten, zoals bosspellen en een busdag. We werken met een thema: 
een verhaal dat de hele week doorloopt en waarin jij ook meehelpt. 

 
“Het was vorig jaar al heel fijn dat KVW weer door kan gaan, dit jaar kan alles weer zonder 

aanpassingen!” 
~ Daan (deed 8 jaar mee als kind en doet nu mee als leiding) 

  
En dat alles voor maar €40,- per kind. Ieder kind krijgt er dit jaar een gratis KVW-shirt bij. 
Schrijf je dus gauw in! 
Voor de overnachting voor de oudsten (11 en 12-jarigen) zijn de kosten: € 5,00 
Dit jaar is het KVW van 28 augustus t/m 2 september (week 35). Dit jaar starten we weer 
met de kennismakingsmiddag: op zondag 28 augustus kunnen ouders en kinderen vanaf 
14.00u kennis maken met de leiding en zal de groepsindeling bekend gemaakt worden. 
 
Inschrijven kan vanaf 1 mei via onze website www.kvwzandwandelbos.nl 
Bezoek ook onze Facebookpagina via facebook.com/KVWZandWandelbos 



 
 

Hallo, 

Mijn naam is Tim Hoefnagel. Met veel energie ga 

ik bij Wandelbos aan de slag als gymdocent. Ik kijk 

er naar uit om iedereen te leren kennen en om 

met iedereen te sporten. Het plezier wat ik zelf 

aan sporten beleef, wil ik met veel enthousiasme 

overbrengen aan de leerlingen. Want sporten is 

super leuk!  

In mijn vrije tijd ben ik vaak actief bezig. Je kan mij  

altijd vinden in de sportschool, op het voetbalveld, 

racefiets of een surfplank.  

Spreek mij gerust aan op school en anders kan je 

mij altijd bereiken via 

tim.hoefnagel@xpectprimair.nle 

mailto:tim.hoefnagel@xpectprimair.nl

