
Nieuwsbrief donderdag 7 juli 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar met hierin o.a. aandacht voor onze 

feestmiddag (morgen, vrijdagmiddag 8 juli)  

Vrijdag 8 juli staan er 2 belangrijke activiteiten op onze agenda. In de ochtend houden we 

onze viering en in de middag vieren we de Wandelbosfeestmiddag. 

Het programma voor de viering in de ochtend staat inmiddels op Parro. U kunt precies zien 

in welke viering uw kind optreedt. Hopelijk kunt u tijd vrij maken om hierbij te zijn. 

Onze feestelijke middag wordt georganiseerd door onze ouderraad.  

In de ochtend gaan alle kinderen gewoon naar school en in de middag worden er allerlei 

activiteiten georganiseerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de groepen 1 t/m 3 en 

de groepen 4 t/m 8. Er is gekozen voor een circuitvorm, waarbij de kinderen met hun eigen 

groep en leerkracht verschillende activiteiten gaan doen. Het belooft een gezellige middag te 

gaan worden. Om 15.00 uur sluiten we de middag af. 

Belangrijk: alle kinderen blijven vrijdag over en zorgen zelf voor een lunch! 

 

Afgelopen week maakten de kinderen kennis met de leerkracht(en), die zij volgend jaar gaan 
krijgen. Twee nieuwe gezichten binnen team Wandelbos. Juffrouw Ilona en meneer Paul. 
Beide leerkrachten stellen zich aan u voor. 
 
 



Mijn naam is Paul Pelle. Ik ben 39 jaar, echtgenoot en vader 
twee kinderen (6 en 8 jaar). 
Op dit moment werk ik op basisschool de Borne. Met 
hobby’s als: inlineskaten, houtsnijden en kamperen, leid ik 
een heerlijk rustig leven. 
Ik heb er veel zin in om volgend jaar bij het Wandelbos aan 
de slag te gaan, vast en zeker tot ziens! 
  
 

 
 

Hoi kinderen en ouders van basisschool Wandelbos, 

Na de zomervakantie kom ik bij jullie op school werken. In de loop 

der jaren heb ik al in heel veel vriendenboekjes geschreven. 

Hieronder stel ik me kort even voor. 

 

 

Hoe oud is de juf? 43 jaar 

Waar woont de juf? Ik woon samen met mijn man en 2 kinderen in Koolhoven 
in Tilburg 

Heb je een broer/zus? Jazeker, ik heb 1 zus  

Wat doet de juf als ze niet op 
school is? 

Leuke dingen met mijn gezin, zoals spelletjes spelen, 
wandelen met de hond in het bos en ik ga graag naar een 
pretpark 

Wat is je lievelingseten? Grieks en lasagne  

Waar ben je fan van? Willem II 

Als je een superkracht kan 
kiezen, kies je voor… 

Ik zou graag willen vliegen 

Naar een onbewoond eiland 
neem ik mee… 

Mijn opblaaskrokodil  

Waar heb je gewerkt? Ik werk al 20 jaar op basisschool Koningshaven. Daar heb 
ik 18 jaar in groep 1-2 gewerkt en nu ongeveer 2 jaar in 
groep 1-2-3. 

Over 20 jaar dan ben ik… Hopelijk nog steeds werkzaam op basisschool Wandelbos 

Ik droom van … Een hele fijne tijd bij jullie (ons      ) op school  

Mijn lievelingsdieren zijn Onze hond Tess, een dolfijn en een panda 

Mijn lievelingsspel is… Monopoly 

Ik ben goed in… Rekenen 

En niet zo goed in…. Zingen  

Mijn wens voor de wereld… Geniet van de kleine dingen 

 



Mochten jullie nog leuke vragen voor me hebben, dan hoor ik ze graag. Geniet alvast van 

jullie vakantie en heel graag tot 5 september,  

Groetjes Ilona Wouters  

 

Dit schooljaar verlaten 21 kinderen onze basisschool. Zij hebben allemaal een passende plek 

binnen het VO gevonden. Op woensdagmorgen 20 juli nemen zij afscheid van de andere 

kinderen en van de juffen en meneren. Alle kinderen vormen rond 12 uur een erehaag en 

worden op deze manier uitgezwaaid.  In de avond voeren zij in ons theater de eindmusical op. 

Op donderdag en vrijdag zijn de kinderen van groep 8 vrij.  

In deze laatste nieuwsbrief wil ik alle ouders/verzorgers bedanken voor het vertrouwen in de 

school. Nu is het bijna vakantie en kunnen we hopelijk de batterij weer allemaal opladen. We 

starten het nieuwe schooljaar met ongeveer 270 leerlingen, verdeeld over 12 groepen.  

Nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd aan het begin van het nieuwe schooljaar en 

wel op woensdagavond 7 september 2022. De opzet van deze avond zal anders zijn dan 

voorgaande jaren. We noemen deze avond dan ook onze ontmoetingsavond, waarin we elkaar 

beter leren kennen. 

Voor nu alvast….allemaal een hele fijne zomervakantie. Hopelijk is het weer ons goed gezind 

en komen alle kinderen weer met een grote glimlach naar school. We starten op maandag 5 

september 2022.  

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
Groep 8 ondersteunt in de onderbouw 
  
Sinds een paar weken zijn er op de dinsdag en donderdagochtend enkele groep 8 leerlingen 
te vinden in de kleuterklassen. Ze komen meehelpen in de klassen en ondersteunen de 
kleuters bij het maken en uitvoeren van verschillende activiteiten. Zo worden er samen 
knutselopdrachten gemaakt, reken- en taalspelletjes gespeeld, en zijn ze soms 
scheidsrechter bij bijvoorbeeld de voetbalkooi of een tikspel. Leerlingen van groep 8 leren 
hoe het is om iets uit te leggen en daar ook verantwoordelijkheid voor te dragen. Het is mooi 
om te zien hoe de oudste en jongste leerlingen van basisschool Wandelbos op deze manier 
leren samenwerken en optrekken met elkaar. 
  

   

 
 
Schaaknieuws 

Vrijdag 24 juni jongstleden hebben een aantal kinderen hun examen gedaan voor het stap 1 

diploma. Om het stap 1 diploma te behalen moet je laten zien dat je o.a. de spelregels 

beheerst. Drie kinderen zijn geslaagd en mochten op maandag 27 juni jl. hun diploma in 

ontvangst nemen. 

Sen, Niki en Saar van harte 

proficiat met het door jullie 

behaalde diploma! 

Voor diegenen die er niet 

bij waren, of het examen 

niet gehaald hebben, niet 

getreurd. Er is altijd een 

kans om het beter te doen. 

Schaken is niet alleen om met de schaakfiguren te leren spelen, maar door schaken leer je 



ook: vooruit te denken, te plannen, maar vooral door te leren van je fouten en om het een 

volgende keer beter te doen. 

Schaaktoernooi op woensdag 13 juli a.s. 

Voor de schaakliefhebbers wordt er op woensdagmiddag weer een toernooi georganiseerd 

tussen één en drie uur 's middags. Dit is ook de laatste keer dat de leerlingen van groep 8 

erbij zullen zijn... Als je mee wilt doen, stuur dan mij (mijnheer Rick) even een berichtje dat 

je erbij wilt zijn.  

 

Rick van Loy 

Schaakdocent 

 


