
Nieuwsbrief van donderdag 2-2-2023 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de fusie met de kinderopvang. Zoals ik u al eerder heb 

verteld zijn per 1-1-2023 de kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen gefuseerd. Op 

elkaar afgestemd onderwijs en kinderopvang dragen bij aan de kansengelijkheid voor 

kinderen. Het samenwerken vanuit één organisatie als één team , biedt in de toekomst nieuwe 

kansen om meer voor kinderen, ouders en medewerkers te betekenen. 2023 is het jaar waarin 

medewerkers van onze school en medewerkers van de Sterre kinderopvang samen gaan 

kijken en bespreken hoe we de samenwerking in de toekomst gaan vormgeven. Er zijn al 

mooie ideeën geopperd en beide directeuren (Roberto en Geesje) zien mogelijkheden tot een 

nauwere samenwerking.  

De komende maanden worden medewerkers, medezeggenschapsraden en ouderraden 

betrokken bij de samenwerking. We willen ideeën ophalen en in gesprek gaan met elkaar en 

met ouders over mogelijke kansen die zij zien in de samenwerking. Een jaar van stilte wordt 

voor ons een jaar van vooruitkijken en oriënteren op een mooie toekomst. 

Ik zal u op de hoogte houden van ontwikkelingen! 

Vorige week is onze nieuwe website online gegaan. Neemt u gerust een kijkje op 

www.bswandelbos.nl 

Tenslotte aandacht voor Carnaval. 

Vrijdag 17 februari is het zover: carnaval op basisschool Wandelbos! We gaan er samen een 

feestje van maken. De schooltijden op deze dag zijn gewoon hetzelfde, maar de invulling van 

de dag is natuurlijk wel iets carnavalesker en feestelijker.  

Kinderen mogen hun leukste, gekste, grappigste, mooiste, stoerste of gaafste carnavalspak 

aantrekken en samen maken we er een feestje van! We gaan dwèèle door de school, hossen 

erop los in ons feestcafé Wandelbos en dansen vele polonaises. Natuurlijk is er ook gedacht 

aan de kinderen die het fijn vinden om soms even aan de drukte te ontsnappen.  

http://www.bswandelbos.nl/


  

Het is natuurlijk extra leuk als de school er goed versierd uit ziet, daarom is er afgelopen 
maandag een berichtje op Parro verschenen, waarin we om versier-hulp vragen. Nog niet 
opgegeven? En kan je wel komen helpen op maandag 6 februari? Geef het dan nog even door 
bij de leerkracht van uw kind. Vele handjes maken licht werk. Alvast bedankt!  
  
*Aan het verkleden zitten geen regels/afspraken, maar het is fijn als alle losse attributen thuis 
worden gelaten.   
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 februari 2023. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

2. Clusternieuws  

Nieuws vanuit de onderbouw/taaltuin 
 

Nationale Voorleesdagen  

Wie denkt dat januari een rustige (misschien iets wat saaie) 
maand na alle feestdagen in december is, heeft het mis! 
Want de Nationale voorleesdagen zijn namelijk van start 
gegaan. Woensdag 25 januari t/m 4 februari staan helemaal 
in het teken van het feestje dat “voorlezen” heet. En een 
feestje belooft het zeker te worden! Ieder jaar wordt er een 
prentenboek van het jaar gekozen en dit jaar is dat 
“Maximiliaan Modderman geeft een feestje”.  

 
Maximiliaan Modderman is een heel keurig jongetje. 
Maar in dit verhaal is hij alleen thuis en organiseert 
een feest voor zijn beestjes. Met taart! Het wordt 
een wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama 
en papa zeggen als ze thuiskomen? Dat gaan we 
samen ontdekken tijdens de voorlees-workshops in 
de groepen 1 t/m 3. 
 
 Er is speciaal voor de Nationale Voorleesdagen een 
prentenboek top 10 samen gesteld. Deze top 10 is 
gevuld met de leukste voorleesboeken voor peuters 
en kleuters.  

https://www.hebban.nl/lijsten/prentenboek-top-10-2023


 
Kortom, er valt genoeg te beleven! En ben je nou toch nog op zoek naar meer inspiratie of tips 
voor het voorlezen, loop gerust binnen bij de bibliotheek of mail naar: 
lindahens@bibliotheekmb.nl  
 
Later word ik…. kunstenaar! 

Tijdens het thema beroepen mochten de kinderen van groep 1-2 ervaren hoe het is om 

kunstenaar te zijn. In samenwerking met Fontys Academie voor Beeldende Vorming Tilburg 

deden we mee aan het project ‘crosslab’. Twee studenten hebben lessen uitgewerkt en 

uitgevoerd in onze groepen. We zijn begonnen met iedereen een eigen tegel, er was veel 

materiaal beschikbaar en de begrippen hard, zacht, glad en ruw kwamen voorbij. Uiteindelijk 

is het een groot blote voetenpad geworden van de drie groepen bij elkaar! 

Het resultaat ziet u op de foto: 

 

 
 

 

 

 

 

Nieuws uit de bovenbouw 

Wij laten onze leerlingen graag proeven aan ontwerpen, programmeren, presenteren of het 
werken met techniek. Jaarlijks brengt de bovenbouw een bezoek aan Ontdekstation013 
waar je vele vaardigheden en kwaliteiten kan ontdekken en ontwikkelen.  
 
Groep 8 is aan de slag gegaan met het uitzetten van een parcours waarna ze een robot 
konden programmeren om dit parcours af te leggen. 
 
Groep 7/8 heeft onderzoek gedaan naar een manier waarop het scheiden van afval 
gemakkelijk en aantrekkelijk is. Daarna mochten ze een prullenbak ontwerpen en 
presenteren. 

mailto:lindahens@bibliotheekmb.nl


 
Groep 6 gaat komende week en groep 7 de week erop. We wensen hen veel plezier.  
 

3. Nieuws vanuit onze experts 

Nieuws vanuit onze natuurpedagoog 

Er is van alles te melden dus tijd voor weer wat nieuws rondom natuureducatie. 
Laat ik beginnen met het mooie nieuws dat de natuur Moestuinjuf Carmen een jongen heeft 
geschonken, Vigo. Allen maken het goed. 
Juf Carmen kan nu op weg naar het voorjaar even thuis genieten voor dat ze weer terug komt 
om de lessen op school weer op te pakken. 
Tot die tijd is er nog plek op de maandag naschool voor de Moestuinclub.  
Maar wat doet die moestuinclub dan in de winter? We hebben nieuwe houtsnippers gelegd 
in de tuin. Vogelhuisjes zijn opgehangen zodat de Koolmees straks de eikenprocessierups kan 
opsnoepen (heel fijn). En we verzorgen alle binnen planten van nieuwe aarde. En nog even en 
het voorzaaien kan beginnen. 
Ook de groepen hebben natuurlijk volop les. De onderbouw zorgt voor de vogels in de winter 
d.m.v. het maken van vogelvoer. Groep 3 was buiten aan het ontdekken wat het bos te bieden 
heeft en aan het uitvinden wat kan drijven, zinken en vliegen. Groep 3 weet al wat massa is. 
Laatst was groep 7 aan de beurt met Biomimicry (het leren en kopiëren van de natuur) en 
hadden de groepen 7/8 en 8 de les over de geschiedenis van steen naar mes. Hierbij hebben 
we geleerd een mes te gebruiken en een pijl en boog te maken. Daarbij hoe je die gebruikt en 
dat is een grote verantwoordelijkheid. Een groot aandeel daarbij is vertrouwen. Grote 
complimenten hoe de kinderen dit oppakken, wees maar trots! 
Als laatste, binnenkort komen er nieuwe dingen in de vitrines in de hal of tegen de tijd dat 
jullie deze nieuwsbrief lezen kunnen jullie wellicht al een kijkje gaan nemen. 
Meneer Jael 
 



4. Nieuws van onze externen/talentontwikkeling 

Talentenprogramma Tilburg West  

Vanaf de week van 20 maart kunnen de leerlingen van Basisschool Wandelbos, Jeanne D’Arc, 

Antares, Hubertus en Auris Florant weer deelnemen aan verschillende activiteiten naschools. 

Op de genoemde scholen kun je 5 of 10 weken echt kennismaken met dans, theater, klei, 

muziek, en nog veel meer. De boekjes worden deze week uitgedeeld op de scholen, waar de 

leerlingen via de website zich kunnen inschrijven voor de verschillende programma’s. 

Alle activiteiten in het programma vinden plaats op de 5 scholen, voor alle de groepen 1 t/m 

8. Is het lastig om via de website in te schrijven? Op school, bij de administratie, zijn 

inschrijfformulieren die je kunt invullen en inleveren op school. Alvast veel plezier! 

https://www.talentenprogrammatilburgwest.nl/ 

 

Schaaktoernooi op basisschool Wandelbos 

Op vrijdag 24 februari 2023 in de carnavalsvakantie organiseert schaakvereniging De 
Drietorens een jeugdschaaktoernooi. 
 
Er kunnen maximaal 40 kinderen meedoen. Dus als je mee wilt doen, meld je op tijd aan. De 
ontvangst is vanaf 12:00 uur ’s middags. Iedereen mag meedoen, dus ook als je op dit moment 
geen schaakles volgt op onze school. 
 
Het toernooi begint om 12:30 uur en om ongeveer 17:00 uur gaan we de prijzen uitreiken. 
Iedereen krijgt een aandenken en drie consumptiebonnen, één voor een drankje, één voor 
snoep, en één voor chips.  
Het inschrijfgeld bedraagt €3,- en kan voldaan worden aan de zaal. Inschrijven is van 12:00-
12:20 uur en je komt binnen via de hoofdingang van onze school. 
Aanmelden voor 22 februari 2023 (liefst per mail, vermeld dan je laatst behaalde stap en je 
club of school bij: 
 
Elias Thijsse eliasthysse@gmail.com 
Tel. 0416-362135 
 

 

https://www.talentenprogrammatilburgwest.nl/
mailto:eliasthysse@gmail.com
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Try-Out Cultuur  weer van start in Tilburg 
 
Inschrijven vanaf maandag 13 februari aanstaande, vanaf 16:00uur! 
 
 
 

Alle gezinsoudsten uit het basisonderwijs in de gemeente Tilburg ontvangen in de tweede week van februari weer het  
Try Out Cultuur boekje. In dit boekje staan creatieve workshops waaraan alle basisschoolleerlingen kunnen 
deelnemen. Tegen een door de aanbieder bepaalt  tarief (soms zelfs gratis) kunnen de kinderen kennismaken met 
één of meerdere leuke workshops. De inschrijving start op maandag 13 februari. Vorig jaar schreven er maar liefst 
3.000 kinderen in op diverse kennismakingsworkshops. 
  
Leerlingen kunnen zonder verdere verplichting op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennismaken met cultuur. 
Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf maandag 13 februari 16.00 uur in op activiteiten via 
www.tryouttilburg.nl Tot die tijd is op deze website al van alles te bekijken.  
 
Voldoende keus voor creatievelingen 
Kinderen kunnen door dit initiatief kennismaken met meer dan 70 activiteiten zoals beeldende kunst, muziekinstrumenten 
bespelen, zingen, bakken, schilderen,  schrijven, tekenen, theater, programmeren, technieklessen alsook wetenschap en de 
natuur ontdekken. Kortom keus genoeg!  
 
Gemeentelijk sport- & cultuurbeleid  
Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- & cultuurbeleid.  
Try-Out Sports & Try-Out Cultuur zijn instrumenten die de gemeente Tilburg hiervoor inzet. Het geeft ieder kind de kans om 
zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te 
nemen.  
 
Meer informatie  
Voor meer informatie neem een kijkje op de website www.tryouttilburg.nl  Of stuur een e-mail naar tryoutcultuur@tilburg.nl 


