
Nieuwsbrief van donderdag 16-2-2023 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ik wil deze nieuwsbrief beginnen met aandacht te vragen voor de aardbevingen in Turkije en 

Syrië. Op school, in de groepen is hierover gesproken en iedere dag is op het nieuws te zien 

en te horen hoe verschrikkelijk de situatie aldaar is. Op zulke momenten word je stil en besef 

je hoe goed wij het hier hebben. Alleen maar stilstaan en erover praten, leek ons in dit geval 

niet voldoende. Vanuit de bovenbouw kwam dan ook het initiatief om flessen op te halen, 

deze in te leveren en het geld te storten op giro 555. In alle vroegte vertrokken onze leerlingen  

uit de groepen 7 en 8 woensdag richting de Albert Heijn om daar al het leeg goed in te leveren. 

Een prachtig idee en een heel mooi voorbeeld van burgerschapsonderwijs in de praktijk 

brengen. 

Onze school heeft hiermee het bedrag van  299 euro en 90 cent opgehaald. Ik heb dit bedrag 

namens onze school verhoogd tot 500 euro en maak dit bedrag nog deze week over op giro 

555.  

 

Ik wil alle kinderen en ouders die mee hebben geholpen om in te zamelen, hartelijk danken. 



 

Op maandagmorgen 27 februari kunt u inschrijven voor de ouder-kindgesprekken.  

Deze gesprekken worden gevoerd op school vanaf maandag 6 maart t/m woensdag 15 maart. 

Alle kinderen ontvangen hun portfoliomap met verslag op vrijdag 3 maart.  

Voor de ouders en leerlingen van groep 8 zijn de gesprekken facultatief. In januari hebben 

immers de adviesgesprekken al plaatsgevonden. Voor alle andere groepen geldt, dat we er 

vanuit gaan dat alle ouders intekenen voor de gesprek. Het welbevinden en de ontwikkeling 

van uw kind staan in dit gesprek centraal. 

Dit jaar gaan alle groepen op schoolreis. De datum is bekend en die kunt u alvast in uw agenda 

noteren: donderdag 29 juni 2023. Alle kinderen zijn die dag op “pad” en waar naartoe is nog 

even een verrassing (voor u, maar ook voor de kinderen). We hebben er zin in om na een 

aantal jaren van Corona, weer eens lekker met elkaar gezellig te genieten. 

Dan een bericht vanuit onze ouderkamer. Sinds 2009 heeft onze school een eigen 

ouderkamer. Destijds is deze ouderkamer opgericht met als doel het creëren van een 

ontmoetingsplaats voor ouders van waaruit ouderbetrokkenheid kan worden opgezet en 

worden gestimuleerd. Het bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag van ouders, door 

ondersteuning te bieden bij de opvoeding en te activeren bij schoolzaken. 

De afgelopen jaren is de opkomst in onze ouderkamer teruggelopen. De komst van onze 

taaltuin zal hierbij zeker ook van invloed zijn geweest. Met Ien Frieling, Fatima en Bahrye is 

gesproken over het continueren van onze ouderkamer. We zijn tot het besluit gekomen dat 

we op onze school gaan stoppen met de ouderkamer. Vanaf maandag 27 februari zal er op bs 

Wandelbos geen ouderkamer meer zijn. Dit houdt in dat de activiteiten voor de rest van dit 

schooljaar niet doorgaan.  

Wat komt hier dan voor in de plaats? Dat leest u verderop in deze nieuwsbrief! We bedanken 

Ien, Fatima en Bahrye voor hun geweldige inzet en wensen ze heel veel plezier en werkgeluk 

bij het opstarten en begeleiden van een nieuw, fraai initiatief. 

Ik wil deze nieuwsbrief afsluiten met de mededeling dat vanaf vandaag alle deuren van de 

school overdag dicht blijven. In het kader van veiligheid vinden we het belangrijk dat niet 

zomaar iedereen op elk moment van de dag de school binnen kan wandelen. Wanneer u een 

afspraak op school heeft, kunt u bij de hoofdingang naar binnen. Dit geldt ook voor kinderen 

die te laat komen. Zij komen eveneens via de hoofdingang naar binnen. De deuren zijn rond 

half 9  dicht. De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 maart 2023. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 



2. Clusternieuws  

Nieuws vanuit de onderbouw (groep 1-2 en 3) 

De afgelopen weken stond het thema ‘beroepen’ centraal. We hebben veel geleerd over 

welke beroepen er allemaal zijn en nagedacht over wat we later zouden willen worden. We 

kregen in de groepen 1-2 bezoek van de tandartsassistente en ook de brandweer kwam 

langs!  

 

Met de start van de Nationale Voorleesdagen genoten wij van een 

ontbijtje in pyjama en daarna kregen we bezoek van de wethouder. Zij 

ging ons voorlezen uit het boek ‘Maximiliaan Modderman geeft een 

feestje.’ Later in de week kregen we nog een workshop van juf Linda 

van de bibliotheek. Zij las ons nog eens voor en wij mochten zelfs de 

personages uit het verhaal in bad doen. 

 

 

Maar dat was nog niet alles! De groepen 1-2 hebben ook 

nog les gehad van meneer Jael, waarbij we vogelvoer 

hebben gemaakt en les van juf Ceciel aan de hand van het 

boek ‘Dromer’.  

Ook groep 3 heeft natuurles gehad van meneer Jael en zijn 

daarbij naar het bos gegaan. Daar hebben we een 

natuurmuseum gemaakt, met zelf gevonden spulletjes in 

het bos, die de kinderen vervolgens aan elkaar mochten 

presenteren. 

Bij tweede activiteit hielden we een verspring wedstrijdje. Sommige 

dieren kunnen erg ver springen voor hun grootte. Hierover leerden ze 

door het echt te doen, zo ver mogelijk springen.  

Bij de laatste activiteit gingen we kijken welke objecten in het water 

konden blijven drijven. Hierbij hebben de kinderen ontdekt dat zelfs 

hele grote objecten zoals takken kunnen blijven drijven. Het was fijn 

om in de bossen te zijn.  

Morgen sluiten we deze drukke maar leerzame periode af met een 

gezellig carnavalsfeest op school! Daarna kunnen we weer even een 

weekje tot rust komen om na de vakantie weer fris te beginnen.  

 

 



Nieuws vanuit de bovenbouw 

De afgelopen weken hebben de groepen 6 en 7 gewerkt aan verschillende CITO-toetsen. De 
kinderen van groep 8 hebben wel een drie-minuten toets (DMT) voor het technisch lezen 
afgenomen, ook is er gekeken hoe het met de AVI-leesniveaus is gesteld. 
 
Ook zijn alle groepen op enig moment naar het 
Techniek Ontdekrijk gegaan. Er is aan 
verschillende dingen gewerkt, zoals een 
carnavalswagen, een dierenverblijf of een 
oplossing voor het probleem van zwerfafval en 
de plastic soup.  
  
Voor de vakantie hebben de groepen van 
meneer Martijn, meneer Erwin en meneer Paul 
een groot debat, als afsluiting van een 
groepsoverstijgend project rondom het vormen 
van een eigen politieke partij. De ouders die bij 
de kijkochtend aanwezig waren, hebben daar al 
een indruk van gekregen. 
  

 

3. Nieuws vanuit de ouderkamer 

 
Zoals u al heeft kunnen lezen in deze nieuwsbrief, gaan we per 27 februari stoppen met de 

ouderkamer van basisschool Wandelbos.  

Sinds 2009 hebben wij met veel plezier op maandagochtend ouders met een kopje koffie 

mogen ontvangen in de ouderkamer van basisschool Wandelbos. We hebben spel ideeën, 

prentenboeken en materialen met ouders gedeeld om samen met uw kind te kunnen 

gebruiken. Ook spraken we regelmatig over onderwerpen die te maken hadden met 

onderwijs, opvoeding, gezondheid en wonen in de wijk en hebben we onze ervaringen 

kunnen delen met elkaar. 

Er werd informatie gegeven door verschillende netwerkpartners en ook was Roberto de 

directeur regelmatig in de ouderkamer om ons te informeren over ontwikkelingen op school.  

 

Wij, de medewerkers van de ouderkamer zullen na de voorjaarsvakantie wel een soort 

doorstart gaan maken. Er komt een nieuwe ouderkamer in het gebouw van de Reinevaar. 

Het zal een ontmoetingsplek worden die vooral bedoeld is voor alle ouders uit Tilburg West 

waarvan hun kind binnenkort de overstap gaan maken naar het Voortgezet Onderwijs of 

waarvan hun kind die overstap al heeft gemaakt.  Uiteraard zijn ook ouders met jongere 

kinderen altijd welkom en staat de koffie weer klaar! 

 



Deze nieuwe ouderkamer gaan we medio maart starten in het gebouw De Reinevaar aan 

de Reinevaarstraat. De ouderkamer kunt u daar vinden in de Kleurenkamer. 

Iedere maandag is er dan tussen 8.45 uur en 11 uur ouderkamer P.O/V.O Tilburg West in 

gebouw De Reinevaar. 

 

We gaan proberen om er een fijne ontmoetingsplek van te maken waar iedereen zich thuis 

voelt. 

Er zullen onderwerpen worden besproken die te maken hebben met de overstap Primair 

Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs en de opvoeding van pubers. 

Ook krijgen we informatie door mensen van het Voortgezet Onderwijs en zal ook onze 

directeur Roberto regelmatig aansluiten om ons te informeren over het Voortgezet 

Onderwijs. 

U krijgt binnenkort bericht wanneer de feestelijke opening zal gaan plaatsvinden! 

Lieve collega’s, ouders en kinderen van de fijne basisschool Wandelbos; heel erg bedankt 

voor de mooie tijd. We zien jullie heel graag binnenkort in ouderkamer P.O. /V.O Tilburg 

West in het gebouw De Reinevaar. 

Hartelijke groet, 

Fatima Lemhour, Bahriye Ceran en Ien Frieling 

 

4. Sponsoring kampspulletjes schoolverlaters 

Speciale dank aan Fifty 50 voor het sponsoren van benodigdheden voor het 

schoolverlaterskamp. 

 



 

 


