
Nieuwsbrief van donderdag 20 oktober 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Morgen alweer de laatste dag voor de herfstvakantie en die laatste ochtend starten we 

morgen met onze herfstviering. In ons theater treden alle groepen morgenvroeg op. Via Parro 

heb ik maandag al gecommuniceerd wanneer, welke groep op gaat treden. De eerste groepen 

treden vanaf 8.40 uur op en de tweede viering zal starten rond 9.15 uur. Zorg ervoor dat u op 

tijd aanwezig bent, zodat u ook een plekje heeft.  

Afgelopen week stond in het thema van GI-GA-GROEN, het thema van de Kinderboekenweek 

2022. De kinderboekenweek startte donderdag 6 oktober met een spetterende voorstelling 

in de aula waarbij het thema werd geïntroduceerd. Elke volgende ochtend volgde er een 

filmpje vanuit “De Masked Voorlezer”. 

De kinderen waren super enthousiast 

met het raden van de gemaskerde 

leerkracht/medewerker. Geen detail in 

de aankleding werd overgeslagen en 

een filmpje werd wel drie keer 

afgespeeld om een stem te herkennen. 

Op de grote onthulling bleek dan ook 

wel dat een hoop kinderen super goede 

ogen en oren hebben. Bijna elke 

leerkracht werd geraden!  

Daarnaast heeft elke klas zelf ook nog aandacht besteed aan het thema. Diverse lees-, reken- 

en creatieve lessen sloten aan bij GI-GA-GROEN! Ook kwam Linda, onze lees- en 

mediaconsulent, in een aantal groepen workshops geven, aansluitend bij mooie verhalen. We 

kijken terug op een geslaagde kinderboekenweek. 

PS. Op de foto’s zie je “De Masked Voorlezers” van dit jaar. Zou u zo herkennen welke 

meesters of juffen dit zijn?   



In mijn presentatie aan het begin van dit schooljaar, liet ik u al weten dat we dit jaar inzetten 

op het bevorderen van het leesplezier bij kinderen. We vinden dit heel belangrijk, en zijn van 

mening dat we met een eigen bibliotheek op school en een vaste leesconsulent, een boost 

kunnen geven aan het leesonderwijs. Onze leesconsulent stelt zich dan ook graag aan u 

voor: 

Mijn naam is Linda Hens en ik werk als lees-en media 

consulent voor Bibliotheek Midden-Brabant. Dat wil 

zeggen dat ik werkzaam ben op verschillende plekken, 

waaronder bs Wandelbos.  

Basisschool Wandelbos is sinds het begin van dit 

schooljaar gestart met de ‘Bibliotheek op school’. Dat wil 

zeggen dat de school een echte bibliotheek, inclusief 

uitleensysteem gaat krijgen met heel veel nieuwe boeken 

en dat er in de klassen verschillende workshops 

aangeboden worden. Verder ga ik met het team van het 

Wandelbos een lees- en mediaplan opstellen, waarin 

beschreven zal staan hoe we samen aan de (digitale) 

geletterdheid van de kinderen gaan werken.    

Mocht je vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn, laat het me gerust weten. 

 

lindahens@bibliotheekmb.nl | www.bibliotheekmb.nl | Afdeling Educatie | Ledeboerstraat 

17, 5048 AC Tilburg 

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 

Ik wens u namens team Wandelbos een hele fijne, rustige herfstvakantie. We zien elkaar 

weer op maandag 31 oktober 2022. 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 november. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

 

 

mailto:lindahens@bibliotheekmb.nl
http://www.bibliotheekmb.nl/


2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams 

 

Nieuws vanuit de onderbouw 
 

Maandag was de opening van ons nieuwe thema: 

herfst. Met de groepen 1, 2 en 3 hebben we 

gekeken naar een voorstelling met een 

poppenkast. Al snel kwam er een kabouter 

tevoorschijn die het heel erg koud had. Hij wilde 

graag allerlei dingen verzamelen van de herfst 

waarmee hij een lekker warm huisje kan bouwen. 

Hij had met wat hulp al het een en ander 

gevonden, maar ze waren erg moe van het 

zoeken en gingen even een dutje doen. Toen 

gebeurde er iets ergs! Er kwam een dief die alle 

verzamelde herfstspullen heeft gestolen. De 

kabouter was daarna erg verdrietig en had 

opnieuw hulp nodig. Gelukkig willen de kinderen 

van de onderbouw graag helpen met het 

verzamelen van herfstspullen en het bouwen van 

een warm en stevig huisje voor de kabouter.  

De kinderen zijn dan ook meteen begonnen met 

het verzamelen van herfstmateriaal en de 

komende weken zullen wij nog veel meer gaan 

leren over de herfst. In de week van 7 november 

sluiten we gezamenlijk het thema weer af.  

 

 

 

 

 



Nieuws vanuit de middenbouw 

KINDERBOEKENWEEK (groep 4) 

Afgelopen week was het in heel Nederland de Kinderboekenweek met als thema: GI-GA-

GROEN. Hier is schoolbreed een opening en afsluiting voor geweest rondom de masked 

voorlezers, maar ook in de klas hebben we hier 

aandacht aan besteed. Elke ochtend hebben we 

een moeder gehad die kwam voorlezen. Zowel de 

kinderen als de moeders hebben hier zichtbaar van 

genoten!  

Afgelopen dinsdag hebben we ook een workshop 

gehad vanuit de Bibliotheek. Linda (van de 

bibliotheek) heeft ons meegenomen in de tekst en 

tekeningen in het boek van ‘het lied van de 

spreeuw’. Vervolgens hebben de kinderen als 

echte kunstenaars eenzelfde kunstwerk gemaakt als de tekeningen in het boek. Hierbij 

hadden ze alleen zwart en wit papier, een zwart en wit potlood, een schaar en lijm om te 

gebruiken.  

Senn en Jura hebben samen een stukje geschreven over deze Kinderboekenweek.  

 

 

 



 

 

Bewaarde land (groep 5) 

Kinderen van groep 5 van juf Carla en juf Jessy hebben in de afgelopen weken drie keer een 

hele dag een bezoek gebracht aan het Bewaarde Land in Stadsbos013. Ze hebben onder 

begeleiding van Sam, Jolijn, Carla en de ‘wachters’ van het IVN geleerd op elkaar te 

vertrouwen door in bomen te klimmen, geblinddoekt door het bos te lopen, 'blind' bomen te 

voelen en te herkennen. De kinderen hebben van de rust in de natuur kunnen genieten. Ze 

hebben het leven in het bos niet alleen meegemaakt tijdens een stralende, zonnige dag, 

maar ook in de stromende regen. Dat was allebei bijzonder. Nadat alle lieve hulpouders de 

kinderen in het bos hadden afgezet, hebben de kinderen waterdiertjes ontdekt en bekeken, 

tussen de bladeren en kriebeldieren gespeeld, hutten en tenten gebouwd, gespeeld tussen 

de boomstronken en in de dikke “modderblub”, paddenstoelen gevonden, et cetera. De 

kinderen leerden over de voedselkringloop: planten leven van ‘poep en plas’. Dieren die 

planten eten worden gegeten door dieren die dieren eten. En dieren laten poep en plas 

achter waar vervolgens weer planten van leven. En zo is het cirkeltje weer rond. 

 

’s Ochtends maakten de kinderen de wachters in het bos wakker. Samen eindigden de 

kinderen hun Bewaarde Landdagen met het Bewaarde Landlied. In de kinderboekenweek 

hebben de kinderen daar twee giga-groene coupletten aan toegevoegd: 

 

Dag boom, wat ben je giga-groen 

Dag bos, wat gaan we heel veel doen 

Ik zoek een plekje in het mos 

Ben heus niet bang voor meneer Vos 

Voel me sterk als mevrouw Beer 

Dus kom ik graag nog een keer 

Ik zie een diertje in het bos 

Ja daar, zo tussen al dat mos 

Ik kijk ernaar met veel plezier 

En daar zien wij een mier 

Natuur, we zorgen goed voor jou 

Dat komt, omdat ik van je hou 

 

Verder verzonnen de kinderen een eigen haiku in het thema natuur. Een haiku is een Japans 

gedicht. Ook bij de taalles leren we in deze periode over gedichten schrijven. Gedichten 

hoeven niet altijd te rijmen. Enkele van de haiku’s die gemaakt zijn door de kinderen: 

 

Ik loop in het bos 

Ik zie daar een mooie hut 



En ook kastanjes 

 

Ik loop in het bos 

Met hond lekker los 

We zien een wachter 

 

Ik hou van het bos 

Je loopt door de bomen heen 

Gezellig met mij 

 

Ik ben in het bos 

Tussen het groenige mos 

Oh nee meneer vos 

 

Ik ben in het bos 

Het bos is erg leuk en mooi 

Het bos is erg fijn 

 

Ieder kind verzon voor zichzelf een Bewaarde Landnaam, zoals Stronk, Blatje en Wind. Jason 

en David (de nieuwe groep 5-vertegenwoordigers van de leerlingenraad) schrijven  een kort 

stukje over het Bewaarde Land: “Het was leuk. We hadden een hut en die hebben we verder 

afgemaakt. We vinden het leuk dat we in de bomen hebben geklommen en dat we telkens als 

we een andere groep tegenkwamen, onze groepsgroet deden. Verder hebben we 

zelfgemaakte soep gegeten.” David: “Leuk, maar ik vond die niet zo lekker.” Jason: “Maar we 

hebben ook kastanjes gegeten!” 

 



 

Nieuws uit de bovenbouw 
 
De ondersteuning in de bovenbouw is weer goed begonnen! 

Op verschillende gebieden wordt ondersteuning aangeboden in het lokaal van juf Melanie, 

achterin de school. Er wordt ondersteuning aangeboden op woordenschat, spelling, lezen en 

rekenen.  

Dictees worden op maat aangeboden, op de 

categorieën waar de leerling moeite mee heeft. 

Ook wordt er gewerkt aan spellingscategorieën 

door middel van online lessen in het programma 

Letterster.  

Er worden woordenschat lessen gegeven door middel van woordkaarten, afbeeldingen en 

uitlegtekstjes die bij elkaar horen. De leerlingen zijn hierbij interactief en creatief bezig door 

gesprekken te hebben over de woorden en ze zelf te knippen en bij elkaar te plakken. 

Rekenen doen we door middel van oefenwerkboeken en vooral veel materiaal. Klokken, 

blokjes, eierdozen, noem maar op.  

 

Rekenuitdaging 

Ook wordt aandacht besteed aan leerlingen die behoefte hebben aan 

extra uitdaging op het gebied van rekenen. Met een aantal leerlingen 

werken we in de werkboeken van ‘Rekentijger’. Dit daagt hen uit met 

creatieve rekenuitdagingen en echte breinkrakers. De stof loopt niet 

vooruit op het leerstofaanbod in de klas, maar oefent andere 

denkmethoden. 

 

Zwangerschapsverlof 

18 november start mijn zwangerschapsverlof. De ondersteuning zal uiteraard doorgezet 

worden met een vervanger. Ik ga vanaf 5 april weer graag met uw zoon/dochter aan de slag. 

Groetjes, 

Juf Melanie 

 

 

 



      

    Ouderkamer 

   Maandag 31 oktober 

    8.30 uur – 10.00 uur 

 

   Opvoeden met media 

We gaan in gesprek met de    

gezondheidsvoorlichter van de GGD  

 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over opvoeding en omgaan met 

sociale media. We krijgen nuttige tips en kunnen onze ervaringen uitwisselen.

  

                                      
 

                    U bent van harte welkom! 

 


