
Nieuwsbrief van donderdag 24 november 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vorige week gingen 2 leerlingen van onze school, samen met juf Imme en mij naar de ochtend 

van de leerlingraden. Deze ochtend werd dit jaar georganiseerd op bs Christoffel. Het was een 

gezellige, inspirerende ochtend, waarin 26 scholen lieten zien hoe burgerschapsonderwijs op 

de eigen school wordt vormgegeven. Speciale aandacht was er voor “paarse vrijdag”.  

Onze leerlingraad maakte een poster over burgerschapsonderwijs. Dina (groep 8 Meneer 

Martijn) en Dounya (groep 7 meneer Erwin) presenteerden de inhoud van deze poster en dat 

deden ze voortreffelijk. Met een sticker konden zij zelf ook aangeven welke presentatie zij het 

beste vonden. Uiteindelijk heeft bs Don Sarto de ochtend als winnaar afgesloten. Dit houdt in 

dat zij volgend jaar de ochtend van de ll-raden organiseren. 

Maar wat is nu eigenlijk paarse vrijdag en hoe gaan wij op vrijdagmorgen 9 december op 

onze school hier aandacht aan schenken? 

Paarse vrijdag is een dag waarop we iedere seksuele diversiteit 

accepteren en respecteren. Wij steunen als school deze dag om 

aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp. Wij hebben 

met onze leerlingenraad een poster gemaakt (zie foto) en die 

poster gebruiken we in alle groepen om uit te leggen wat paarse 

vrijdag betekent.  

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 december. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 



2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams 

 

 
Nieuws vanuit de onderbouw/taaltuin 
 
In de Taaltuin besteden we extra aandacht aan de Nederlandse taal. De nieuwe woorden die 

we leren komen later die week ook terug in de eigen klas. De kinderen van de Taaltuin 

kennen ze dan al extra goed. Zo maken we allemaal groepjes woorden waar we er 

gemakkelijk weer een bij kunnen voegen: Poes, staart, miauwen, spinnen… Hoe meer 

groepjes we leren hoe gemakkelijker het wordt om er nog meer te maken. Superfijn met al 

die nieuwe woorden die nog gaan komen bij het leren van lezen en rekenen.  

Ook in de Taaltuin zijn we met het thema Sinterklaas bezig. 

We leren woorden zoals mantel en mijter. Uit onze 

methode voor woordenschat Logo 3000 leren we nieuwe 

woorden die ook goed bij het thema passen: woorden die 

passen bij de Pietengym zoals kopje duikelen, dat Taaitaai 

taai is en woorden voor de hele Sinterklaasperiode zoals: 

wiebelen, bonzen en tevoorschijn komen. 

Ook werken we aan de letter van de week. Deze week was dat de letter t. Nog leuker is het 

als alles in een woord samenkomt, het thema Sinterklaas, Logo 3000 en de letter van de 

week: Taaitaai! 

 

  



 

Nieuws vanuit de bovenbouw 
 
De afgelopen tijd is er veel gebeurd in de bovenbouw. 
Zo zijn alle groepen naar de bibliotheek in de Reeshof gegaan om een boek uit te zoeken. En 
natuurlijk zijn er lootjes getrokken en wordt er thuis door velen al hard gewerkt aan hun 
surprise en het gedicht. 
  
De kinderen van groep 7 zijn bijna klaar met het Marietje Kesselsproject, waarvan op 1 
december de afsluitende dag zal zijn. 
De ouders van de kinderen zijn hierbij van harte welkom. 
  
De kinderen van groep 8 hebben hun eerste Citotoetsen van dit schooljaar erop zitten. 
Rekenen, spelling en begrijpend lezen komt aanbod. De kinderen hebben vooral gezonde 
spanningen want hierna krijgen zij het definitieve schooladvies. 
  
Verder zijn alle groepen druk bezig met de Nationale Voorleeswedstrijd. Binnen de groepen 
wordt er tegen elkaar gestreden, de groepswinnaars zullen uiteindelijk op donderdag 8 
december tegen elkaar in de finale komen te staan om te kijken wie er onze school mag 
vertegenwoordigen in de wedstrijd van Tilburg. Wordt dáár zelfs gewonnen, gaat de 
wedstrijd nog verder om uiteindelijk te kijken wie de beste voorlezer van Nederland is! 
  
 

 

 

  

 

 

      


