
Nieuwsbrief van donderdag 8 december 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De Sinterklaasperiode is weer achter de rug en we kijken terug op een geslaagd feest met de 

kinderen. Afgelopen dinsdag waren de kinderen vrij. Deze dag is door ons team op een 

prettige wijze ingevuld door een studiedag. Onze dag stond in het teken van 

ouderbetrokkenheid en het leerlingvolgsysteem. 

Met het team hebben we gesproken over hoe we in de nabije toekomst ouders nog meer 

kunnen betrekken bij ons onderwijs en hoe we de relatie met ouders nog verder kunnen 

versterken. In onze schoolgids staat: 

Ouderbetrokkenheid zien we als educatief partnerschap waarin school en ouders 
zich samen verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling, het welzijn en het geluk van 
de leerlingen. 
 

De afgelopen jaren is er behoorlijk wat veranderd als het gaat om ouders in de school. Wij 

willen graag goed contact met onze ouders onderhouden en denken dat het uitbreiden van 

de contacten in de toekomst weer mogelijk is. Ná de kerstvakantie gaan we een aantal 

activiteiten en contactmomenten invoeren. Ik zal u hiervan op de hoogte brengen in  het 

nieuwe jaar.  

Eén van de activiteiten waar we graag ook ouders ontmoeten is onze 

Kerstviering. Op donderdagmiddag 22 december zijn de kinderen om 

12.15 uur vrij. Ze worden dan allemaal weer om 18.00 uur in de eigen 

groep verwacht voor de Kerstviering. De viering in de klas duurt tot 19.30 

uur. 

 

Vanaf 17.50 uur zijn de poorten open en kunnen de kinderen (en ouders) de speelplaats op. 

We hopen dat ouders tijdens de Kerstviering op school blijven om met elkaar in gesprek te 

gaan en te genieten van een sfeervolle omgeving. Dit onder het genot van een drankje, 



muziekje en iets lekkers. De speelplaats zal voorzien zijn van enkele vuurkorven om het 

kerstgevoel bij iedereen te laten ervaren. Ná de viering lopen leerkrachten met de kinderen 

naar buiten waar zij ook nog even kunnen genieten van de Kerstsfeer op de speelplaats. Het 

schoolplein blijft tot 19.45 uur open.  

Hoe de kerstviering met de kinderen in de groepen gevierd wordt, zal via Parro met u 

gecommuniceerd worden.  

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 december. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams 

 

 
Nieuws vanuit de onderbouw/taaltuin 
 
De afgelopen weken stond helemaal in het teken van Sinterklaas en zijn pieten. Wat een 

spanning… De boot van Sinterklaas was gezonken, zou dit wel goedkomen?? Door de 

kinderen zijn veel oplossingen bedacht: hoe kan een boot drijven en zinken? Wat wordt de 

nieuwe naam voor de stoomboot? 

In de groepen 1-2 werden er een heleboel cadeautjes ingepakt en rondgebracht, pepernoten 

gekleid en stoomboten gebouwd. Ook hebben alle kinderen zelf echte pepernoten gemaakt 

en die waren erg goed gelukt.  

In groep 3 hebben we veel (chocolade)letters geleerd, hebben we ook pepernoten 

gebakken, veel gezongen en geklommen. Ook is er geknutseld, getekend en zijn er brieven 

geschreven om in onze schoen te stoppen. Tijdens de lessen hebben we vaak met 

pepernoten gewerkt. Hier kun je ook letters mee maken, splitsen en tijdens een potje 

sjoelen, leer je ook optelsommen. Rommelpiet is nog bij alle klassen van de onderbouw 

langs geweest, de hele klas lag overhoop. Maar gelukkig hebben we dit samen allemaal weer 

opgeruimd.  



Maandag 5 december was het dan zover. Sinterklaas heeft samen met zijn pieten onze 

school bezocht! We hebben veel vragen aan de Sint gesteld zoals: hoeveel paar kleren heeft 

u? Heeft u nog een reserve staf? Hoe kunnen jullie door de schoorsteen? Daarna hebben we 

samen de pieten-sinterklaas move gedaan. En wisten jullie… dat Sinterklaas eigenlijk heel 

goed kan dansen??        

De komende weken zullen wij in de klas bezig zijn met het nieuwe thema: Kerst. 

 

        

Nieuws vanuit de middenbouw 

Allemaal verschillend 

Afgelopen maandag was Sinterklaas bij ons op school. We bespreken dat sinterklaasavond 

niet bij iedereen, niet in elke cultuur, maar ook niet in elk gezin, wordt gevierd (met of 

zonder pakjes). En we leren dat er in verschillende culturen verschillende feestdagen zijn. 

Sinterklaas is bijvoorbeeld typisch Hollands. Bij het vak Oriëntatie op Jezelf en de Wereld 

(OJW) houden we ons in groep 5 bezig met het thema  ‘Ik hou van Holland’. We hebben het 

over de Nederlandse cultuur en daarbij horende (gekke) gewoontes, zoals over het 

geuzenlied Wilhelmus en waarom we allemaal in oranje gekleed zijn tijdens het WK. 

Niet alleen bij dit thema over ‘typisch Hollands’, maar ook door middel van de lessen m.b.t. 

de sociaal emotionele ontwikkeling (Kwink-lessen) leren we dat we verschillend van elkaar 

zijn. Zo bespreken we in de klassen dat er zichtbare en niet-zichtbare verschillen zijn. De 

kinderen leren dat dat bijvoorbeeld handig is om te weten als je bijvoorbeeld gaat 

samenwerken. We ontdekken en benoemen verschillen die van pas kunnen komen bij het 

samenwerken en samenspelen. De verschillen zijn dus eigenlijk kwaliteiten waar we samen 

slim gebruik van kunnen maken om iets gezamenlijk tot een succes te brengen. De kinderen 

in groep 5 hielden een denkgesprek over de kwaliteiten die zij beschikken om het 

gezamenlijk bouwen van een toren tot een succes te brengen. 

 

 

 

 



Ze noemen kinderen in de middenbouw bijvoorbeeld: 

- Ik kan de leiding nemen. 

- Ik kan goed luisteren naar een ander. 

- Ik denk na voordat ik wat doe. 

- Ik probeer hoe het werkt. 

- Ik doe voorzichtig. 

- Ik blijf kalm als iets niet lukt. 

Tenslotte besteden we aanstaande vrijdag, Paarse Vrijdag, éxtra aandacht aan onderlinge 

verschillen. We vieren dan dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent en ongeacht op wie 

je verliefd wordt. Jezelf kunnen zijn is een feestje. 

Nieuws vanuit de bovenbouw 
 
Er wordt ontzettend hard gewerkt en geleerd in de bovenbouw. We zien de leerlingen 
groeien in hun ontwikkeling op alle gebieden, zoals: Woordenschat, sociaal-emotioneel, 
rekenen, etc. En daar zijn wij onwijs trots op! 
Zo is bijvoorbeeld groep 6, na het behalen van 5.000 punten op het gebied van sociaal-
emotioneel, naar de Drijflanen gegaan. Daar hebben ze heerlijk even kunnen voetballen. 
Groep 7 heeft het Marietje Kesselsproject afgerond met een examen en heeft groep 8 de 
B8/M8 Cito-toetsen afgerond. Voor groep 8 is het nu een spannende tijd omdat ze in januari 
het definitieve schooladvies krijgen. 
Naast al dat harde werken, is er natuurlijk ook plek voor plezier! Zo is in de bovenbouw 5 
december gevierd door voor elkaar surprises te maken. Er zaten echt hele mooie creaties 
tussen! Onder het genot van de pepernoten, het voorlezen van een gedicht, zijn alle 
cadeautjes goed ontvangen. Daarnaast hebben de leerlingen van Sinterklaas een beleving als 
cadeau gekregen! Alle leerlingen, in de bovenbouw, gaan naar OntdekRijk!  
In de bovenbouw is de sfeer goed, onze leerlingen komen en gaan met een lach, leren veel 
en hebben plezier. Wij gaan op deze manier door! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nieuws vanuit onze ouderraad 

In de ouderraadvergadering van 1 november hebben we het 

gehad over de sint- en kerstviering en over schooluitstapjes.  

Ook zijn we de afgelopen periode bezig geweest met de 

Warandeloop scholierencross. Op zondag 27 november 

deden 26 kinderen van basisschool Wandelbos hieraan mee. 

Ze hebben allemaal mooie tijden neergezet, maar het belangrijkste is dat ze een sportieve en 

gezellige ochtend hebben gehad. De komende vergadering is op maandag 12 december. Op 

de agenda staat dan onder andere Carnaval en het basketbaltoernooi in de kerstvakantie. 

Ook gaan we het handboek van de OR doornemen en waar nodig aanpassen. En we gaan 

vast nadenken over het Wandelbosfestival.  

Vele handen maken licht werk, dus we zijn altijd op zoek naar ouders die 

onze OR willen versterken. Voor vragen of meer informatie zijn we 

bereikbaar via ouderraadwandelbos@outlook.com. 

Wil je vrijblijvend een vergadering bijwonen, dan ben je van harte welkom op 

maandag 12 december om 19:30 in de teamkamer van de school. We hopen 

een aantal ouders te mogen verwelkomen. Graag tot dan!  

Nieuws vanuit onze Medezeggenschapsraad 
 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij toetsen het 
(voorgenomen) beleid van de school, bijvoorbeeld op het gebied van het 
onderwijsbeleidsplan, het personeelsbeleid, huisvesting, het zorgplan en het Arbo- en 
veiligheidsbeleid. 
Daarnaast geven zij advies en ze leggen eigen initiatieven voor aan de schooldirectie. U kunt 
hen aanspreken of mailen naar bswandelbosmr@xpectprimair.nl 
De MR heeft het schooljaar 2022-2023 als speerpunt: contact met ouders. 
  
Personeelsgeleding: 
Linda van Huijksloot 
Cynthia van den Broek 
Carla Kasdorp - Meelker 
  
Oudergeleding: 
Siem Jimmink 
Robbert Timmermans 
Patricia van der Vlugt 
  
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) 
Het schoolbestuur heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Van onze 
school is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR. 
Personeelsgeleding: 
Erwin van Broekhoven 
 
Oudergeleding: 
Arthur Rijkers 

mailto:ouderraadwandelbos@outlook.com
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Schakersprijsvraag en werving voor een nieuwe stap 2 groep in januari a.s. 
 

Hieronder vind je een schaakdiagram waarin wit aan zet is. Stuur de juiste oplossing naar 
meneer Rick (rick.vanloy@xpectprimair.nl). Onder de inzenders van de juiste oplossing 

zullen drie boekjes, ‘Schaken op de basisschool’ worden verloot. 
 

Let op: je kunt je oplossing inzenden t/m 15 december a.s. 
 

 
Wit speelt en wint. 

 
Een tip: denk aan het dier met de manen. 

 

Werving leerlingen voor een nieuwe stap 2 groep 
 
In januari wil ik starten met een nieuwe schaakgroep op de woensdagmiddag. Deze 
leerlingen krijgen dan les voor het stap 2 diploma. Leerlingen die mee willen doen, moeten 
beschikken over een stap 1 diploma of anders aantonen middels een test dat ze op het 
niveau zitten van een leerling die het stap 1 diploma wel in bezit heeft. 
 
Wil je meedoen? Dan heb je nog even de tijd om daarover na te denken. Ik wil graag starten 
met de stap 2 groep de 1ste woensdag na de kerstvakantie. De les start dan om half één en 
duurt tot twee uur ’s middags. 
 
Rick van loy 
Schaaktrainer BS Wandelbos 

mailto:rick.vanloy@xpectprimair.nl


 
 
  


