
Voor in de nieuwsbrief van donderdag 6 oktober 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals u weet, probeer ik iedere morgen om 8.20 uur op de speelplaats te staan om u welkom te heten, 

een praatje te maken of vragen te beantwoorden. Ik hecht hier veel waarde aan. Vorige week was ik 

echter niet op school vanwege een studiereis naar Venetië. Met een groep van 40 onderwijsmensen 

uit het primair- en voortgezet onderwijs, ben ik op pad gegaan naar de vele mooie plekjes in Venetië. 

Het thema van deze reis was verbinding, waarbij vooral veel tijd besteed kon worden aan onthaasten 

en reflecteren op eigen handelen. Ik kijk met veel plezier terug op deze mooie ervaring. 

Maandag kon u mij weer vinden op de speelplaats en heb ik een aantal van u al weer mogen 

spreken/begroeten. Echter….maandagavond kreeg ik klachten (keelpijn, hoesten, etc) en 

dinsdagmorgen bleek mijn test positief te zijn. Ik vind het heel vervelend omdat ik graag fysiek op 

school ben. Deze week ben ik dus helaas ook nog niet op school.  

Alle klassen zijn inmiddels al weer ruim 4 weken onderweg en de eerste klassenbezoeken in de groepen 

zijn achter de rug. Wat gaat er goed? Wat kan nog beter? En wat moet echt nog beter? Hierover 

worden gesprekken gevoerd door de directie/IB en de leerkrachten. We vinden het belangrijk dat er 

rust in de school is, dat kinderen graag naar school komen en dat er goed onderwijs wordt gegeven. 

Hier doen we met het hele team ons uiterste best voor.  

Gisteren waren de kinderen vrij. De dag van de 

leerkracht. Op deze dag worden alle 

onderwijsmensen in het zonnetje gezet en dat 

gebeurde deze keer in het Schouwburg theater. Alle 

leerkrachten, ondersteuners, intern begeleiders, 

administratief medewerkers en directeuren van 26 

Xpect-scholen waren vertegenwoordigd. Een 

cadeautjes voor betrokkenheid, inzet en 

enthousiasme.  



Vandaag start op school de kinderboekenweek. 

Dit jaar is het thema ‘Gi-Ga-Groen’. Een thema waarbij we het 

hebben over de natuur, buitenspelen en over hoe we nog beter 

voor de natuur kunnen zorgen. Kinderen voor Kinderen heeft er 

ook dit jaar weer een nummer voor de Kinderboekenweek 

gemaakt: ‘Gi-Ga-Groen’.  

Vandaag is de Kinderboekenweek geopend op school. Het was 

een feestelijke opening. De dag startte met een toneelstuk in de 

aula voor alle groepen, daarna hebben we met iedereen in het 

groen samen gedanst op ‘Gi-Ga-Groen’. De komende weken zullen we nog meer aandacht schenken 

aan het lezen en voorlezen. Er komen ouders in de klassen voorlezen, er zijn workshops vanuit de 

bibliotheek en allerlei activiteiten rondom het thema.  

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 oktober. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams 

 

Nieuws vanuit de onderbouw 
 
Deze week hebben we ons eerste thema van dit schooljaar afgesloten: de ruimte. Hiervoor hebben 

wij met alle kinderen van groep 1-2 weer gekeken naar een toneelstuk in de aula. Bij de opening was 

er een astronaut die met de raket een ruimtereis ging maken. 

Maar toen wilde er plotseling iemand mee. Dat kan natuurlijk niet 

zomaar.. Gelukkig hebben we met alle kinderen van groep 1-2 

geholpen met uitzoeken wat er allemaal nodig is als je een 

ruimtereis wil maken. We hebben super hard gewerkt en van 

alles geleerd over de ruimte. Er werden raketten nagebouwd, 

marsmannetjes getekend en we hebben een heleboel planeten 

ontdekt. Dankzij alle hulp van de kinderen kon de ruimtereis toch 

nog doorgaan!  



Groep 3 is goed begonnen aan het schooljaar! 
 

De overgang van de kleuterklas naar groep 3 is vaak voor iedereen spannend. Zo ook voor de 
leerlingen van basisschool Wandelbos. Een ander lokaal, een andere juf of meester, nieuwe 
klasgenootjes en ineens veel meer bezig zijn met leren lezen en rekenen. De eerste weken van het 
nieuwe schooljaar staan dan ook voornamelijk in het teken van wennen aan elkaar en al het nieuws 
wat op je af komt. 
Na ongeveer vijf weken is duidelijk te merken dat iedereen goed in zijn vel zit. Er is een stijgende lijn 
te zien in het leren lezen en rekenen. Kern 1 en 2 zijn al helemaal afgerond en op het letterbord 
hangen inmiddels al 14 letters. Er worden op de letterborden zelfstandig woorden gemaakt en 
gelezen en steeds vaker zijn leerlingen in de leeshoek met een boek te vinden. 
 

Op het gebied van rekenen zijn we druk bezig met SemSom. 
Deze rekenaap is vooral op een handelende en speelse manier 
aan het rekenen met de leerlingen. Langzaam aan wordt er ook 
al steeds meer gewerkt met een werkboek, maar het bewegend 
leren blijft continu centraal staan. De afgelopen weken zijn we 
op allerlei manier bezig geweest met de getallenlijn 0-20 en 
alles wat daarbij komt kijken. Denk hierbij aan verschillende 
getalbeelden, buurgetallen, verkort tellen in stapjes van 2 en 5 
en het zelfstandig schrijven van cijfers en getallen. 
De aankomende weken blijven we vooral doorgaan op de 
manier zoals het nu gaat. Plezier maken staat daarbij voorop, 
maar dat zit wel goed bij ons in de klassen. Mocht u benieuwd 
zijn naar wat we precies aan het doen zijn, loop dan na school 
even bij ons binnen. 
  
Groetjes juf Bibianne, juf Ilona en meneer Maarten 

 
 

Nieuws uit de bovenbouw 

 
JINC 
Afgelopen vrijdag zijn de groepen 8 op pad geweest om stage te lopen bij verschillende bedrijven. De 
kinderen zijn verdeeld en ieder groepje is ergens anders naar toe gegaan. Deze keer konden zij 
bijvoorbeeld naar Heskon (technisch bedrijf), Circus City of Pathé Euroscoop. Daar maken zij mee hoe 
de dagelijkse gang van zaken is voor een werknemer en mogen zij zelf ook een handje meehelpen. 
Aanstaande vrijdag gaan de groepen 7 op pad, wij wensen hen veel succes en plezier! 
Ergens aan het einde van het schooljaar mogen deze groepen nog een keer naar een ander bedrijf. 
 

 

 

 

 

 


