
Voor in de nieuwsbrief van donderdag 8 september 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn weer begonnen. Vorig jaar startten we op de eerste schooldag met 264 kinderen. Dit jaar zijn 

dat er 270. Onze kinderen zijn verdeeld over 12 groepen. Naast deze 12 groepen is er ook nog een 

taaltuin, waarvan meneer Jorg de leerkracht is. Deze taaltuin zit naast het lokaal van juffrouw Tess. De 

taaltuin zal zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Het ontwikkelen van de woordenschat staat  

centraal. Ouders van kinderen uit de groepen 1-2 die hiervoor in aanmerking komen, worden door de 

leerkrachten van de onderbouw op korte termijn hierover geïnformeerd. 

We kijken terug op een geslaagde ontmoetingsavond. In 3 rondes werden ouders ontvangen in de aula. 

Vervolgens gaven de leerkrachten uitleg over onze methode KWINK, waarbij het sociaal-emotioneel 

leren centraal staat. Tijdens mijn openingspraatje vertelde ik dat we dit schooljaar 3 speerpunten 

hebben, waar we veel aandacht aan willen schenken. Naast het geven van kwalitatief goed onderwijs 

ligt dit schooljaar het accent op: 

1. Veilig schoolklimaat (duidelijke regels en afspraken en heldere communicatie tussen 

leerkracht en ouder(s) 

2. Verhogen ouderbetrokkenheid (we hebben u nodig!) Voel je gehoord, gezien en wees welkom. 

3. Een eigen bibliotheek op school (bevorderen leesplezier en verhogen leesvaardigheden) 

Onze schoolafspraken 

Ook dit schooljaar maken alle groepen gebruik van 3 uniforme schoolafspraken. Deze afspraken gelden 

voor alle kinderen en medewerkers op onze school. Tijdens deze eerste schoolweek wordt er veel 

aandacht geschonken aan deze afspraken. Wat betekenen ze? Wat gebeurt er als je je niet aan deze 

afspraken houdt? We maken de afspraken zichtbaar door ze op te hangen in de klassen en op de gang. 

Tevens gebruiken we de afspraken als kapstok bij de lessen van Kwink (sociaal emotionele 

ontwikkeling). We willen dat onze kinderen vanaf schooldag 1 duidelijk weten wat er van ze verwacht 

mag worden, maar ook wat onze leerlingen van alle leerkrachten mogen verwachten. Kortom: 

duidelijkheid! 

 



 

Ingangen schoolgebouw 

We maken dit schooljaar gebruik van 3 leerling-ingangen. De groepen 1-2 gaan allemaal door de 

deuren bij de kleuters naar binnen en naar buiten, de groepen  3 t/m 8 gaan door de deuren in het 

midden van het gebouw naar binnen en buiten. Alleen de leerlingen van groep 2/3 (meneer Maarten) 

gaan door de aparte ingang aan de zijkant naar binnen en buiten. 

De ingang bij de administratie is geen leerling-ingang. Leerlingen die te laat komen, gaan wel door deze 

ingang en melden zich bij de administratie. Leerlingen die te vaak te laat komen melden zich bij meneer 

Roberto. Hij zal bij frequent te laat komen contact opnemen met de ouder(s) en bespreken hoe dit kan 

veranderen. 

Bij het ophalen van uw kind, is het de bedoeling dat u achter de witte streep blijft wachten. Dit doen 

we zodat de leerkracht een beter overzicht kan houden bij het nar buiten gaan met de groep. 

Wanneer bent u welkom in de school? 

Dit is alleen als u klachtenvrij bent. Alle bezoekers komen door de hoofdingang van de school en 

melden zich bij de administratie. 

Juf Maringe heeft een andere baan 

Het afgelopen jaar is juf Maringe ná haar 2 operaties minder gaan werken. Het combineren van de 

thuissituatie, een verhuizing naar Poppel en het werken op onze school, bleek lastig te zijn. Dit heeft 

haar doen besluiten om afscheid te nemen van onze school. We wensen haar het allerbeste en hopen 

haar in de toekomst nog eens te verwelkomen op onze school. In de vakantie hebben we gekeken naar 

de opvulling van haar dag. Ze stond immers 1 dag in de week in groep 5, naast juffrouw Carla. Met de 

inzet van meneer Jens als vaste leerkracht op donderdag, hebben we dit weten op te lossen.  

Wie ondersteunen in de groepen en wanneer? 

Op basisschool Wandelbos zorgen de leerkrachten iedere dag voor kwalitatief goed onderwijs. 

Daarnaast hebben we op school 3 leerkrachtondersteuners (juf Melanie, juf Kelly en juf Jolijn). Ook zij 

leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs.  



Kinderen verdienen onderwijs op maat. Wij vinden het daarom belangrijk dat steeds goed gekeken 

wordt naar wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Sommige kinderen 

hebben daarom baat bij extra ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld zijn als een leerling vooruit loopt in 

zijn/haar ontwikkeling of als een kind juist een extra duwtje in de rug kan gebruiken. Ook kan het soms 

fijn zijn om een kind te helpen bij het aanleren van een goede werkhouding of executieve 

vaardigheden.  Vorig schooljaar hebben we onze ondersteuning op een andere manier vormgegeven. 

Dit jaar gaan we op eenzelfde wijze verder. 

In de ochtend gaan de leerkrachtondersteuners individueel, of in kleine groepjes, heel gericht werken 

aan doelen die voor deze leerling(en) gelden. Deze doelen zijn vastgelegd in handelingsplannen. 

Uiteraard worden deze handelingsplannen door de leerkracht ook met u besproken. In de middag zijn 

de leerkrachtondersteuners beschikbaar voor de groepen. Zij kunnen dan in de klas ondersteunen of 

juist een groep leerlingen uit de klas meenemen, bijvoorbeeld om alvast een les voor de volgende dag 

voor te bereiden (pre-teaching). De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 

leerling. Ook de verrijkingsklas, met juffrouw Yvonne, gaat dit schooljaar weer van start.  

Wij denken dat bovenstaande ontwikkelingen bijdragen aan het verder verhogen van onze 

onderwijskwaliteit. Mocht u hier vragen en/of opmerkingen over hebben dan kunt u altijd de 

leerkracht en/of ons hierover aanspreken.   

Ine Kammers en Joyce Koolen 

Een vrijwillige ouderbijdrage en een SOS-formulier 

Rest mij u nog te vertellen dat alle kinderen vandaag (donderdag 8 september) twee brieven mee 

krijgen. De eerste brief gaat over de vrijwillige ouderbijdrage. Het is fijn als deze bijdrage door ouders 

wordt betaald, aangezien onze ouderraad met dit geld leuke activiteiten kan organiseren voor onze 

leerlingen. Daarnaast wil ik u wijzen op de tweede brief die vandaag meegaat (SOS-formulier). Deze 

brief gaat over de persoonlijke gegevens. Dit formulier wordt voor ieder kind ingevuld en door de 

administratie op school gecontroleerd met de huidige gegevens. Onderaan de brief kunt u weer 

aangeven of u akkoord gaat met het plaatsen van foto’s van uw kind in de nieuwsbrief, op Parro etc.  

Lever deze brief uiterlijk vrijdag 16 september bij de groepsleerkracht weer in.  

Als laatste nog een oproepje!  

Ook dit jaar maken we als school weer gebruik van het schoolfruit. Op dinsdag, woensdag en 

donderdag krijgen de kinderen schoolfruit. We zijn op zoek naar een ouder die op deze dagen om 8.30 

uur een kwartiertje op school wil blijven om het fruit te verdelen over de groepen. Soms is het ook zo 

dat het fruit nog gesneden moet worden. 

Mocht u op één van de ochtenden een kwartiertje/hooguit half uurtje tijd hebben, dan kunt u dit laten 

weten middels een mailtje aan: anitia.deman@xpectprimair.nl 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 september. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 



2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams 

 

Nieuws vanuit de onderbouw (groepen 1 t/m 3) 
 
De eerste dagen van het schooljaar 22/23 zijn alweer voorbij gevlogen en iedereen is fijn en goed 

begonnen in de klas. Na een lange vakantie is het altijd fijn om al die blije gezichten weer te zien op 

school. Voor sommige leerlingen (en leerkrachten) was de eerste schooldag nog een beetje 

spannend, maar inmiddels voelt alles weer helemaal vertrouwd. 

Wat anders is dan voorgaande jaren, is dat dit jaar de groepen 2/3 en 3 zich hebben aangesloten bij 

de onderbouw. Het is dus een groot cluster dat bestaat uit vijf groepen. We hopen door de keuze het 

gat tussen de kleuters en groep 3 te verkleinen en te zorgen voor een betere doorgaande lijn voor de 

leerlingen en leerkrachten. 

Volgende week wordt er al een begin gemaakt met het eerste thema, namelijk de ruimte. Hier volgt 

later nog meer informatie over via Parro. Wij als team onderbouw weten zeker dat we dit schooljaar 

samen met de leerlingen en ouders er een fantastisch jaar van gaan maken. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben, loop dan altijd even bij ons binnen. 

 Nieuws vanuit de Middenbouw (groepen 4, 4/5 en 5) 

De eerste schoolweek is al weer bijna voorbij en wat ging deze snel! We zijn deze week weer met 

veel plezier gestart en het was fijn alle kinderen weer in de klas te mogen ontvangen.  

Deze week en de komende weken zijn we veel bezig met het creëren van een fijne, veilige sfeer in de 

groepen. Hier past de Kwink van de Week uitstekend bij, namelijk ‘Veilige groep? Leer elkaar 

kennen!’. Door middel van allerlei activiteiten leren we elkaar steeds weer wat beter kennen en gaan 

we ontdekken wat we aan elkaar hebben. 

Daarnaast wordt er natuurlijk ook al weer hard 

gewerkt. Er wordt lesstof van vorig schooljaar 

terug gepakt, maar er is ook al een hoop nieuw 

aanbod. Zo zijn de kinderen uit groep 4 al 

begonnen met het schrijven van de hoofdletters. 

Groep 5 is bij rekenen al volop bezig geweest met 

getallen tot 1000. De kinderen kunnen jullie 

uiteraard goed bijpraten over wat er allemaal 

gedaan wordt in de klas. 

 



Nieuws vanuit de bovenbouw (groepen 6 t/m 8) 

Voor de zomervakantie zeiden we nog tegen u als ouder: ‘Tot over 45 dagen!’ De dagen vlogen voorbij 

en wat vonden wij het in de bovenbouw weer fijn om alle leerlingen te zien. We hebben gelukkig geen 

gekke dingen gehoord. We kunnen dus zeggen dat we goed gestart zijn. Na het vakantiepraatje en de 

afspraken zijn we in de bovenbouw gewoon begonnen met een spellingsdictee, rekenles en begrijpend 

lezen. Daarnaast is ook de ondersteuning weer gestart. 

Om duidelijkheid te scheppen bij onze leerlingen, werken we met doelenkaarten waarop de leerlingen 

kunnen zien wat ze deze week allemaal af moeten hebben. Zo proberen we een stukje eigen 

verantwoording mee te geven. Op dit moment lopen we met alle leerkrachten uit de bovenbouw, 

buiten zodat we allemaal hetzelfde doen. Duidelijkheid is gewoon belangrijk.   

Als team bovenbouw gaan we er samen tegenaan. Samen met de leerlingen hebben we veel plezier, 

komen en gaan we met een lach, staan de deuren open, en leren we van elkaar en met elkaar. Samen 

vormen we een stevige basis richting de maatschappij. Daarom is genieten van je schooltijd zo 

belangrijk want het gaat zo onwijs snel! 

Nieuwe schakers gezocht! 

Voor de vrijdagmiddag ben ik weer op zoek naar kinderen die het schaakspel wil leren. Deze oproep 

geldt voor kinderen die in groep 5 of hoger zitten. 

Je krijgt les vanaf half één tot twee uur 's middags. Wij behandelen de stof van het stap 1 werkboek. 

Op het einde van het schooljaar kunnen de kinderen die de stof hebben doorgenomen, examen doen 

voor hun stap 1 diploma. 

Wil je meedoen? Stuur dan mij een 

berichtje voor vrijdag 16 september 

a.s. 

rick.vanloy@xpectprimair.nl  

Het werkboek stap 1 kost € 4,75 en 

kan bij mij worden besteld. 

Ik wil graag met de schaaklessen 

starten op vrijdag 16 september a.s. 

Rick van Loy 

Schaakdocent BS Wandelbos 

 



 



 

 
 


