
Nieuwsbrief van donderdag 10 november 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u dat onze leerkrachtondersteuner Melanie Schoorl met 

zwangerschapsverlof gaat. Nadia Philipsen gaat haar taken overnemen. Zij stelt zich aan u 

voor: 

Mijn naam is Nadia en ik ben 32 jaar.  Ik heb de opleiding 
Pedagogiek afgerond en ik ben daarna vijf jaar werkzaam 
geweest in de kinderopvang.  
Het werken met kinderen vind ik een feestje, geen één dag is 
hetzelfde en ik krijg er veel energie van.  Ik kan dan ook niet 
wachten tot dat ik mag beginnen op basisschool Wandelbos 
als leerkrachtondersteuner. Naast het werken, sport 
(volleybal en bodypump) ik regelmatig en doe ik graag leuke 
dingen met vrienden en familie.  
Vanaf woensdag 9 november ga ik juf Melanie tijdelijk 
vervangen omdat zij met zwangerschapsverlof gaat dus vanaf 
dan kunt u mij regelmatig rond zien lopen in de school.  Ik zal 
op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik ze graag.   
Ik heb heel veel zin in om negen november te starten.  
 
Lieve groetjes,  
 
Nadia 
 
Het is fijn om te ervaren dat het ons steeds lukt om personeel te vinden in een tijd waarin het 
erg lastig is om personeel te krijgen. Nadia is inmiddels gestart en wij wensen haar heel veel 
werkplezier op onze school. 
 
 



Volgende week is de jaarlijkse dag van de leerlingenraad. Tijdens deze ochtend presenteren 
26 leerlingraden (van Xpect Primair) zich op basisschool Christoffel. Het thema van dit jaar is 
Burgerschap. In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld wat we hieronder verstaan en hoe we 
hier op onze school inhoud aan geven. 
 
Onze leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit 6 leerlingen. Dina, Dounya, Melle, Jayden, Jason 
en David. Deze leerlingen komen uit de groepen 5 t/m 8 en vertegenwoordigen deze groepen. 
 
Het thema van de dag van de leerlingenraad is “paarse vrijdag”.  
Weet u wat paarse vrijdag inhoudt? Op vrijdag 9 december willen we hier als school aandacht 
aan schenken. 
Ná de dag van de leerlingenraad (dinsdag 15 november) maken de leerlingen een verslagje, 
waarin zij precies uitleggen wat deze dag inhoudt en hoe wij hier als school aandacht aan gaan 
besteden. Dat verslagje kunt u in de volgende Nieuwsbrief lezen! 
 
Namens onze school gaan Dina en Dounya met mij en juf Imme mee naar bs Christoffel om 
onze school te vertegenwoordigen. We hebben er zin in! 
 
We gaan de koudere maanden tegemoet en dit betekent naast warmere kleding ook weer tijd 
voor lichtjes en Sint- en Kerstactiviteiten. Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen en de Sint 
is alweer onderweg. In de loop van volgende week zal de school aan de buitenkant weer knus 
versierd zijn met lichtjes. In de ochtend kunt u dit bewonderen.  
 
In deze brief naast nieuws vanuit de clusters ook aandacht voor de ouderkamer, het 
schaaktoernooi, onze natuurpedagoog en de Reinevaer. 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 november. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

 

 

 

 

 

 



2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams 

 

 
Nieuws vanuit de onderbouw 
 
De afgelopen weken heeft de onderbouw hard gewerkt aan het thema: herfst. Tijdens de 

opening vroeg een kabouter ons om hulp om een lekker warm huisje voor hem te bouwen. 

Er zijn de afgelopen weken dan ook een heleboel herfstmaterialen verzameld en huisjes 

gebouwd. Daarnaast hebben we geleerd wat er allemaal gebeurd in de herfst en hebben we 

vandaag het thema samen afgesloten met een herfstwandeling. Tijdens deze wandeling 

hebben we met een herfst-bingokaart gezocht naar verschillende dingen die horen bij de 

herfst. We hebben er een heleboel gevonden! 

 

Groep 3 is na de herfstvakantie begonnen aan kern 4 van Veilig leren lezen. In deze kern 

worden de letters:  w, o, a, u en j aangeboden. Ook zijn we begonnen van het schrijven van 

letters, woorden en zinnen in ons dicteeschrift.  

Bij Semsom hebben we een start gemaakt in blok 2. We gaan steeds een stapje verder... zo 

leren we de getallenrij tot ten minste 30, de buurgetallen, maken we sprongen van 2, 5 en 

10, leren we rekenen met geld en we gaan zelfs al sommen met + en - maken.  

 

Deze week is ook het Sinterklaasjournaal weer begonnen en dit leeft helemaal in de klassen. 

De komende weken zullen wij dit dan ook trouw volgen. We kijken hoe het met de Sint gaat 

en hoe we hem eventueel kunnen helpen. Een leuke en spannend tijd waarin wij ons goed 

gaan voorbereiden voor zijn komst op 5 december! 

 

DRINGENDE OPROEP RESERVEKLEDING!! 

Voor de groepen 1-2 zijn wij opzoek naar 

reservekleding. Het gaat hierbij om onderbroeken, 

lange broeken, leggings/joggingbroeken en sokken in 

de maten 110 en 116 voor zowel jongens als meisjes. U 

kunt deze aan de leerkrachten van de groepen 1-2 

geven. Alvast hartelijk dank! 



Nieuws uit de bovenbouw 

Zit kracht in je hoofd of in je spieren?  
Op basisschool Wandelbos doet groep 7 jaarlijks mee met het Marietje Kessels Project. Doel 
is het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid van kinderen.  
Afgelopen week hadden de leerlingen wel een hele bijzondere les. Zo mochten ze door 
middel van kracht een plankje doorbreken. Bij die opdracht komt het niet aan op 
spierkracht. Het gaat namelijk om wilskracht en gedachtenkracht.  
Wilskracht:  
Wilskracht is de kracht om iets te willen. Als je focust op wat je wel wilt, voel je je veel 
krachtiger dan wanneer je iets moet van jezelf. Als je iets echt wilt, doe je er alles aan om 
het te bereiken. Deze kracht zit in je hoofd en niet in je spieren.   
Gedachtenkracht:  
Als je je bang voelt, kunnen gedachten je nóg banger maken. Maar je kunt jezelf helpen om 
minder bang te worden:  
-Vraag jezelf of het écht waar is wat je denkt.  
-Let op je buikademhaling.  
-Denk aan positieve dingen, waar je rustig van 
wordt.  
Ervaringen van de leerlingen:  
Donna (groep 7):  
“Eerst hebben we op een kussen geoefend daarna 
gingen we allemaal op een lijn zitten en de juf riep 
iemand en vroeg op die gene wou. Dan ging je nog 
een paar keer op het kussen slaan en daarna op 
het plankje.”  
Emile (groep 7):  
“Het was best spannend daarom lukte het mij niet met de hand later met de voet wel."  
Rohin (groep 7):   
“het was een hele ervaring gelukkig hoefde ik niet als eerste maar toen ik er uiteindelijk 
stond vond ik het best spannend. Naar de 2keer slaan lukte het ik was toen heel blij toen 
werd er voor iedereen gejuicht ook voor mij dat vond ik heel leuk ik ben blij dat ik het heb 
gedaan.''  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws vanuit de natuurpedagoog 

 

Alweer een tijd geleden dat er nieuws kwam vanuit de natuurlessen/NME. Reden genoeg om 

jullie wat meer te laten weten van wat er speelt. 

Er is namelijk heel wat veranderd dit jaar. In gezamenlijk overleg hebben we besloten dat 

een les van een uur te kort is. Om buiten op een plek te komen met rijk aanbod (wat we 

gelukkig op loopafstand hebben) ben je al snel een deel van de lestijd kwijt. Denk daarbij aan 

het bos of andere natuur in de omgeving. Daarom hebben we sinds dit jaar lessen van 2 uur 

achter elkaar. Helaas is de keerzijde dat er daardoor maar 4 lessen, verdeeld over het jaar, 

overblijven per groep. Voor de inhoud van de lessen zijn in overleg de meest waardevolle 

lessen gekozen, die naast de lesstof van de docenten zelf al aan jullie kinderen worden 

gegeven. 

Ook blijkt dat de moestuin meer tijd/energie vraagt dan mogelijk voor mij, waardoor de 

keuze is gemaakt daar juist meer tijd voor vrij te maken. Ik heb daarvoor een specialist 

ingevlogen: Juf Carmen. Carmen stelt zichzelf hieronder voor. Zij staat soms met mij voor de 

klas wanneer moestuinieren aan de orde komt.  

 

Carmen verzorgt de Moestuinclub. Iedere 

maandag van 15.00 – 16.00 uur voor één 

kind per seizoen uit één leerjaar. De echte 

liefhebber krijgt enkele keren een extra les 

en kan daarna de eigen klas hierover 

informeren. Meer info hierover hebben de 

docenten aan de kinderen meegegeven en 

hopelijk al via Parro. Aanmelden kan nog. 

 

Mijn naam is Carmen, maar velen noemen mij 
inmiddels Carmoes. Ik zaai liefde voor verbinding. 
Verbinding met de natuur. Verbinding met elkaar. En 
het belangrijkste in mijn ogen: de verbinding met 
onszelf. 

Als Moestuincoach kan ik die liefde voor verbinding 
steeds groter laten groeien. Hoe meer kinderen ik kan 

betrekken tijdens het zaaien van die liefde, hoe mooier de oogst uiteindelijk is. Hoe mooier 
onze toekomst uiteindelijk is. De groei van planten draagt in mijn ogen namelijk bij aan een 
waardevol innerlijk bewustwordingsproces. En dit werpt in een later stadium zijn vruchten 
af. Liefde voelen voor de natuur creëert zelfliefde, de basis voor een fijn bestaan. 

Voor de klas en samen met kinderen in de tuin draag ik, vanuit mijn eigen bedrijf C’est la vie 
for you, graag mijn steentje bij aan een mooiere en bewustere wereld. Samen ontdekken. 
Samen verbinden. Samen groeien en bloeien. Dan ben ik in mijn element. Dan voel ik me de 
enige echte Carmoes. 



 
Ik kijk er naar uit om de kinderen van Wandelbos spelenderwijs mee te nemen in 
verschillende  thema’s met betrekking tot de moestuin en er op deze manier stapje voor 
stapje samen met hen iets moois van te maken! 
Gezien Carmen zwanger is zal zij december, januari, februari en half maart er niet zijn en 

neem ik zelf de Moestuinclub voor mijn rekening. Daarna is Carmen weer terug. 

Heel graag tot op school en voor vragen of meer info graag via de docent. 

Groene groeten namens Juf Carmen en mijzelf, Meneer Jael 

 

Nieuws vanuit de ouderkamer 

Opvoeden met media 
  
Als ouders krijg je geen ‘handleiding’ hoe je jouwkindje het beste kunt opvoeden met 
media. Als je het even niet meer weet, zijn alle ‘handvaten’ uit je omgeving welkom. 
 Op maandagmorgen 31 oktober stond de ouderkamer in het teken van ‘Opvoeden met 
media’. Samen met een gezondheidsvoorlichter van de GGD zijn we hierover aan de hand van 
de MediaDiamant in gesprek gegaan met een aantal ouders. Er werden situaties geschetst 
waar we op konden reageren en er was ruimte voor ieders visie en mening.  
 Het gesprek voeren, daar gaat het om! 
Wanneer het gebruik van (social)media en schermtijd uit de hand loopt, komen er al snel 
verwijten op tafel.  
Door de MediaDiamant in huis te halen, kan je makkelijk het gesprek aan gaan. Laat je kind 
zelf tot inzicht komen wat er toe doet: veilig, samen, inhoud, balans en plezier! 

 Voor meer tips (per leeftijdsgroep) bezoek: https://www.mediawijsheid.nl/  
 

Mara, Ien, Janneke. 

 

Zondag 13 november schaaktoernooi op onze school. 

Het toernooi is van 10:00 tot ca. 12:30 uur. De school is open voor de 

deelnemers vanaf 9:30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,- per 

deelnemend kind. Hiervoor krijg je o.a. een aantal consumptiebonnen. 

Vooraf aanmelden is handig en kan bij Elias Thijsse (bij voorkeur via e-

mail) eliasthysse@gmail.com of anders telefonisch: 0416-362135) Vermeld je club of school, 

en het laatst behaalde stappendiploma (als je bijv. in de lesgroep van stap 2 zit, dan zal stap 1 

of 1+ je laatst behaalde stap zijn) 

Wij wensen jullie alvast heel veel plezier met de deelname. Meneer Rick zal ook aanwezig zijn 

deze ochtend. 

  

 

https://www.mediawijsheid.nl/
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