
Nieuwsbrief van donderdag 19-01-2023 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De eerste nieuwsbrief van 2023 is een feit. Laten we hopen dat 2023 voor alle leerlingen, alle 

ouders en medewerkers van Wandelbos een prachtig jaar gaat worden. 

Na twee weken Kerstvakantie zijn we ook al weer twee weken onderweg en de volgende 

vakantie komt al weer in zicht: Carnaval. Voordat het zover is gaan we echter alle leerlingen 

toetsen om te kijken hoe het met de ontwikkeling van onze leerlingen gaat. Hieraan gekoppeld 

zijn dan weer de ouder-kindgesprekken, die ná de Carnavalsvakantie gaan plaatsvinden. 

De afgelopen week heb ik via Parro gecommuniceerd dat we een aantal wijzigingen gaan 

doorvoeren in het ontvangen van ouders binnen de school. We vinden het namelijk erg 

belangrijk om goed contact te onderhouden en zijn van mening dat we samen met de ouders 

verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van “onze” leerlingen. 

U kunt deze communicatie terugvinden in het Parrobericht, dat geplaatst is op maandag 16 

januari. 

Ik wil deze Nieuwsbrief ook gebruiken om nog eens duidelijk te maken hoe wij op school 

omgaan met afspraken en regels. Sinds 1,5 jaar werken we op onze school met KWINK. Dit is 

een methode die in alle groepen wordt gebruikt om leerlingen bewust te maken van de rol die 

zij op school hebben. Hoe ga je met elkaar om, hoe kom je voor jezelf op en hoe zorgen we 

samen voor een fijn en veilig leerklimaat. Hier wordt wekelijks in alle groepen aandacht aan 

geschonken. Alle leerlingen zijn op school om te leren! Dit leerproces loopt voor ieder kind 

anders en dat is maar goed ook. Wij (alle medewerkers van bs Wandelbos) en u als ouder doen 

iedere dag ons uiterste best om er voor het kind te zijn en hem/haar te bieden wat nodig is. 

Heel vaak lukt dit en met een goede intentie zijn we al een heel eind op weg om ieder kind op 

een veilige en fijne manier verder te helpen.  



Helaas komt het wel eens voor dat een ouder niet tevreden is over de wijze waarop de school 

omgaat met deze afspraken/regels. Dat is ook de reden dat ik nogmaals onze stapjes aan u 

uitleg, zodat er hopelijk begrip is en vertrouwen in de werkwijze van school: 

1. Preventief wordt in alle groepen aandacht geschonken aan het sociaal-emotioneel 

leren, zodat leerlingen leren hoe zij zich gedragen binnen de klas en op school. We 

gaan hiervoor het gesprek aan met onze leerlingen en leren ze vaardigheden aan hoe 

we samen op een fijne wijze in de klas en op school met elkaar omgaan. 

2. Bij een opstootje, voorval of incident in de klas of op de speelplaats is de leerkracht de 

eerst aangewezen persoon op dit te bespreken met de desbetreffende leerlingen(en). 

Er is dan aandacht voor wat er is gebeurd, hoe leerlingen dit zelf hebben opgelost en 

hoe dit in de toekomst wellicht anders/beter kan. Wij lossen dit op school op. 

3. Indien het incident in onze ogen heftig (uit de hand gelopen)is, worden ouders door 

de eigen leerkracht op de hoogte gebracht middels een telefoontje 

4. De leerkracht maakt een aantekening van het incident (zoals omschreven in stap 3) in 

Parnassys, zodat ook onze interne begeleiders en directeur op de hoogte zijn. 

5. Leerlingen zitten op school om te leren en fouten te maken. Wij zijn ervoor om ze te 

helpen hiermee om te gaan en vervolgens verder te brengen in hun leerproces. 

Op deze uniforme wijze handelen wij als school. We vertrouwen erop dat u als ouder achter 

deze werkwijze staat.  

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 februari 2023. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Clusternieuws  

 

Nieuws vanuit de onderbouw/taaltuin 
 

Nieuw thema: beroepen! 

De eerste weken in het nieuwe schooljaar zitten er weer op!. We zijn deze week begonnen 

met het nieuwe thema: ‘beroepen’. Per week staan er een aantal beroepen centraal. We 

hebben het deze week al gehad over hulpdiensten en gaan het over nog veel meer beroepen 

hebben.  

Vandaag was de officiële opening van het thema. De juffen en meneren waren allemaal 

verkleed als een beroep, het was aan de kinderen om te raden welk beroep het was.  

De komende weken zullen nog in teken staan van dit thema. Volgende week krijgen we een 

poetsles in de klas van een echte tandartsassistente!  

 

Leerlingen groep 3 aan de slag in het atelier van juf Ceciel 

De afgelopen twee weken zijn de leerlingen uit groep 3 op de maandag- en dinsdagmiddag 
druk bezig geweest met het maken van allerlei verschillende creaties in het atelier van juf 
Ceciel. Dat is toch echt wel even wat anders dan een knutsel les in de eigen groep. 
De leerlingen bevonden zich in een ruimte die volledig in het teken staat van beeldende 
vorming en kregen dan ook nog eens les van een juf met ontzettend veel ervaring en passie 
voor dit vak. 



Iedereen heeft gewerkt met verschillende materialen, zoals houtskool, klei, touw en 
verschillende structuren papier. De creativiteit van iedere leerling komt tijdens deze lessen 
duidelijk naar boven en dat is ook terug te zien aan de resultaten. 
Aan het eind van dit schooljaar mogen de leerlingen van de groep nogmaals vier middagen 
naar juf Ceciel. We zijn benieuwd naar welke creaties er dan gemaakt zullen worden. 
 
Nieuws vanuit de bovenbouw 

In iedere groep zijn het afgelopen jaar en dit jaar Bareka-toetsen afgenomen. In de 
bovenbouw hebben we met elkaar deze toetsen uitgebreid geanalyseerd en hebben we de 
groepen 6, 7 en 8 op niveau bij elkaar gezet in groepen voor extra uitleg over minsommen, x 
en : sommen, het metriek stelsel en extra uitdaging. Op dinsdag- en donderdagmiddag is 
hiervoor een half uur extra tijd voor ingeroosterd. 
Op de foto is te zien hoe leerlingen bezig zijn met het opmeten en berekenen van het 
oppervlakte en de omtrek. Doen = Leren! 
Mooi om te zien hoe de leerlingen hier vol enthousiasme naar toe gaan en van terug komen. 
 
Bibliotheek bezoek: 
 
Afgelopen dinsdag hebben de groepen 6, 7 en 8 voor de tweede keer dit schooljaar een 
bezoek gebracht aan de bibliotheek en hebben de leerlingen weer een leuk boek voor 
zichzelf mogen kiezen. Nogmaals bedankt aan alle ouders die dit mede mogelijk hebben 
gemaakt door mee te fietsen.  
 
Lessen Jael: 
 
Zowel groep 7 als groep 7-8 hebben weer een gave les van Jael mogen krijgen. Zo heeft 
groep 7-8 geleerd om gereedschappen te maken uit de Oertijd met spullen uit de natuur. En 
is groep 7 aan de slag gegaan met het opgaan in de natuur (camouflage en minicry).  
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 


