
Nieuwsbrief donderdag 23 juni 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vandaag krijgen alle kinderen een informatiebrief waarin wordt uitgelegd welke juffen en 

meneren het komende schooljaar werkzaam zijn op onze school. Daarnaast kunt u in deze 

brief lezen bij wie uw kind in de klas komt. We hebben er tevens een lijstje met voornamen 

van de kinderen bijgedaan, die ook in de groep van uw kind komen. 

Daarnaast krijgen alle oudste leerlingen vandaag de schoolkalender 2022-2023 mee naar 

huis. 

We sluiten dit schooljaar af met 280 leerlingen. 21 leerlingen nemen in de laatste week 

afscheid van onze school en op de eerste schooldag (5 september 2022) starten alweer 16 

nieuwe leerlingen. Vijf leerlingen komen van een andere school en stromen hier op bs 

Wandelbos in. Elf leerlingen zijn in de zomervakantie jarig of worden vóór 1 oktober 4 jaar. 

De afgelopen periode zijn er verkennende gesprekken gevoerd tussen de 

Kinderopvanggroep en de 4 onderwijsbesturen (één daarvan is Xpect Primair, waar onze 

school onder valt). De gesprekken waren allemaal gericht op het fuseren van Primair 

Onderwijs en Kinderopvang met als doel krachten bundelen en beter aansluiten bij het 

realiseren van een rijke schooldag. Dit alles draagt bij aan een kansrijke start voor ieder 

kind. 

Samenwerken vanuit één organisatie als één team, biedt nieuwe kansen om meer voor 

kinderen, ouders en medewerkers te betekenen. Het streven is dat in de buurt, door nauw 

samenwerkende partners een gevarieerd aanbod aan onderwijs- en 

kinderopvangvoorzieningen wordt geboden, zodat ouders en kinderen optimale 

keuzemogelijkheden hebben. Op deze wijze kunnen we betere doorgaande 

ontwikkelingslijnen realiseren. 

De komende maanden wordt er nader verkend of het mogelijk is om tot een fusie te komen. 

Mocht dit lukken dan kunnen we ons per 2023 omvormen tot een organisatie voor 



kindontwikkeling met een aanbod van zowel kinderopvang als primair onderwijs. We streven 

naar voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar.  

Er zijn nog veel vragen en onzekerheden, maar we zien vooral kansen. Uiteraard houd ik u 

op de hoogte van de ontwikkelingen. Het volledige persbericht kunt u lezen in de 

toegevoegde bijlage. 

Graag nog aandacht voor onze laatste studiedag. Op vrijdag 1 juli 2022 zijn alle kinderen 

vrij.  

De volgende, en tevens laatste Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 7 juli 2022.  

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

 

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

 
Het dode hoek project. 
 
Afgelopen maandag, 21 juni, heeft groep 7 meegedaan aan ‘het dode hoek project’. Hierbij 
leerden de leerlingen wat de gevaren zijn bij een vrachtauto. De dode hoeken zijn die ruimten 
rond een voertuig die de chauffeur vanuit het voertuig niet kan waarnemen. Groep 7 had het 
geluk dat er een brandweerwagen aanwezig was waarbij ze ontdekten waar de dode hoeken 
zaten bij een brandweerauto. Ook mochten de leerlingen in de brandweerauto zitten. Een 
leuke ervaring! 
 

 
 


