
Nieuwsbrief van donderdag 22 december 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vandaag de kerstviering in de groepen en dan morgen (vrijdag) nog een ochtend naar school. 

Daarna is het kerstvakantie. Ik hoop dat alle kinderen en ouders een fijne periode tegemoet 

gaan, waarin we tijd vrij kunnen maken voor elkaar. Geniet van elkaar, ben aardig voor een 

ander en kom gezond weer terug naar school.  

De afgelopen week werden we geconfronteerd met een aantal groepen zonder leerkracht. Tot 

op heden hebben we dit steeds goed op weten te lossen, maar deze week konden we niet 

anders dan groep 8 en groep 7-8 een dagje thuis laten werken. Het is dan heel fijn om te zien 

dat de kinderen keurig op tijd het werk in de klas op kwamen halen. Super! Dit is ontstaan in 

de Coronatijd en het werkt.  

Deze week werd ook duidelijk dat juf Carla (leerkracht groep 5) ná de kerstvakantie niet meer 

op onze school werkt. Zoals de juf het zelf zei: “De energie die ik voel, past niet bij de energie 

die de groep heeft”. Juf Carla heeft dan ook aangegeven zich de komende maanden te 

oriënteren op een andere werkplek. Uiteraard vinden we het als school jammer, maar we 

respecteren haar keuze. Deze week is er een vacature uitgegaan, waarin we op zoek zijn naar 

een fijne, enthousiaste leerkracht voor onze groep 5. Deze groep verdient een fijne leerkracht 

die zich ná de kerstvakantie voor 100 % wil inzetten voor deze leerlingen.  

Mocht u iemand kennen die op zoek is naar een leuke baan en die het leuk vindt om te werken 

op de school, waar u uw kind(eren) op heeft zitten, laat het me aub weten. Ik kan de vacature 

dan zo naar u toesturen! Hij staat overigens ook op onze Facebookpagina. 

De afgelopen dagen is er door de politie gecontroleerd in de ochtenden. Het gaat dan om het 

aanspreken van ouders, die de auto op een plek hebben staan, die voor een onveilige situatie 

zorgt. Daarnaast zijn er ook bekeuringen uitgeschreven. Nogmaals..we hebben een kiss and 

ridezone (stoppen en uit laten stappen), maar de auto mag niet geparkeerd worden op de 

stoep terwijl u, uw kind(eren) naar de klas toe brengt. 



Vanavond is het dan zover, we vieren in alle groepen Kerstmis. Kinderen maken thuis, alleen 

of met ouders iets lekkers. U mag als ouder op school blijven, graag zelfs. Omdat er veel regen 

wordt verwacht, hebben we een plan B. Mocht het namelijk regenen, dan wijken we uit naar 

onze aula. Deze zal dan knus versierd zijn, en u bent daar van harte welkom vanaf 18.00 uur. 

Dan nog kort iets over onze website. Deze is “under construction”. Dit houdt in dat er op dit 

moment gewerkt wordt aan een nieuwe website, die overzichtelijker en duidelijker zal zijn 

dan de huidige website. Vanaf half januari zal nieuwe website klaar zijn.  

Rest mij u nog hele fijne dagen toe te wensen en een sprankelend en goed begin van 2023. 

We hopen alle kinderen op 9 januari te ontmoeten. 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 19 januari 2023. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

 

2. Clusternieuws  

 

Nieuws vanuit de onderbouw/taaltuin 
 
De afgelopen weken zijn wij in de onderbouw druk bezig geweest met het thema: kerst. Wat 

is het gezellig in alle klassen met al die versierde kerstbomen en alle 

lichtjes. Er werden door de kinderen kerstbomen en kerstdorpen 

gebouwd, kerstkaarten geschreven en kerstbomen versierd. Vandaag 

waren de ouders in de onderbouw welkom om samen met de 

kinderen kerstkaarten te maken en we sluiten het jaar gezellig af met 

een kerstdiner. In het nieuwe jaar zullen wij starten met het thema: 

beroepen.  

Team onderbouw wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en 

gezond 2023!  



 
 
Samen lezen in de vakantie, leuk en belangrijk! 
 
Wat is het ieder jaar toch weer gaaf om te zien wat voor een stappen de leerlingen uit groep 
3 maken bij het leren lezen. Per week zien en horen wij het verschil in de klas en merken we 
dat de leerlingen er steeds meer plezier in krijgen. 
Nu dat de kerstvakantie voor de deur staat, stopt het lezen op school voor twee weken. 
Maar veel lezen is belangrijk. Misschien wel het belangrijkste dat een kind leert op school. 
Blijf daarom thuis lezen en voorkom dat de ontwikkeling van het leren lezen een terugval 
krijgt. Natuurlijk snappen wij dat de kerstvakantie ook bedoeld is om even niet met school 
bezig te zijn, maar een paar minuten per dag bezig zijn met lezen maakt echt al het verschil. 
Op letterprins.nl vindt u een gratis spel voor leerlingen uit groep 3. Zoek samen naar de 
verloren boeken in het kasteel van de prins en wordt langzaam aan steeds beter in het lezen. 
 
 

3. Nieuws vanuit de leerlingenraad 
 
Onze leerlingenraad is vorige week weer bij elkaar gekomen. Voor deze bijeenkomst hadden 
we de voorzitter van ons MR uitgenodigd, Siem Jimmink. 
Hij vertelde ons wat een medezeggenschapsraad op school doet en kinderen mochten vragen 
stellen. Dat was interessant. 
Eén van de onderwerpen op onze vergadering was de ouderbetrokkenheid. Hoe denken 
kinderen dat ze de ouders nog meer kunnen betrekken bij de school? 
Het is mooi om te horen hoe onze leerlingen daar naar kijken. Zo wordt genoemd: 

- Aan het begin van een schooljaar een activiteit met ouders en kinderen samen 
- Ouders laten weten wanneer er hulp nodig is 
- Kinderen zelf ouders laten vragen 
- Aan ieder kind een formulier meegeven waarop ouders in kunnen vullen waar ze goed 

in zijn, en op welke dagen ze werken 
 
Het was mooi om te zien en te horen dat onze leerlingen eigenlijk op eenzelfde manier naar 
ouderbetrokkenheid kijken, als ons team.  
2 leerlingen van onze leerlingenraad gingen zo ver dat ze al wel een uitnodiging wilden maken 
voor de ouders. Die zou er dan ongeveer zo uitzien: 
 
Hallo ouders, 
Wij nodigen jullie hier bij ons uit om een uurtje te komen kijken. Dan kunnen jullie zien wat we 
doen en wat er speelt in de school. En je kunt dan ook voorkomen dat je kind misschien sip 
naar school komt. Je kunt ook gezellig kletsen met meneer Roberto. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Nieuws vanuit onze medezeggenschapsraad 
 
Hallo! 
Ik ben Patricia van der Vlugt en ben het nieuwste lid van de mr.  
Sinds het begin van dit schooljaar zit ik er officieel bij. 
 
Onze 2 dochters zitten in groep 1 en 4.  
Ik vind deze basisschool een fijne en warme school en vind het leuk dat ik via deze weg iets 
voor de school kan betekenen. En de mensen op school wat beter leer kennen.  
Heb je vragen voor mij? Of wil je via mij iets doorgeven aan de mr? Je kunt mij op dinsdag en 
woensdag op het schoolplein vinden. 
  
Groetjes Patricia  
 

5. Naschools aanbod in wijk West 
 
In de week van 20 maart gaan de scholen in Tilburg West weer starten met een naschools 
aanbod. We zijn er trots op dat er weer heel veel activiteiten in de buurt gaan plaatsvinden. 
In het nieuwe jaar krijgt u hiervan een overzicht. Kinderen kunnen dan weer intekenen voor 
activiteiten die zij leuk vinden en waar de interesse naar uit gaat. 
 

6. Nieuws vanuit het leerteam taal 

Winterse boekentips 

Het wordt langzaam weer kouder. Tijd voor gezelligheid binnen met een dekentje op de 

bank, een lekkere kop warme chocomel en natuurlijk een… voorleesboek! 

Want hoe fijn is het om in deze tijd dicht tegen elkaar aan te kruipen en je te verliezen in een 

mooi verhaal? Nu de feestdagen en kerstvakantie steeds dichterbij komen, wilde ik graag 

wat boekentips met jullie delen. Want hoe leuk is het om een boekje cadeau te geven of om 

deze gezellig samen te gaan halen in de bibliotheek tijdens de kerstvakantie? Daarom 

hieronder dus een paar tips!  

 

Ergens in de sneeuw – Linde Faas 

De prentenboeken van Linde Faas zijn 

ontzettend populair.  

Haar nieuwste boek is ook weer prachtig! 

Ondanks de koude omgeving waar het zich 

afspeelt, geeft het verhaal je een heel 

warm gevoel. 

 

 

 

 

 



De twaalf kerstdagen – Rachel Piercey 

Dit heerlijke zoekboek in kerstsfeer is een 

erg leuke tip voor de kleine speurneusjes 

onder ons! 

Kunnen jullie samen alle cadeautjes 

vinden? Daarnaast heeft dit boek ook een 

QR-code waarmee een bijpassend liedje 

kan worden afgespeeld.  

 

 

 

 

 

Silas en de Wolf 

En voor de bovenbouw klassen vanaf 

ongeveer 9 jaar het prachtige boek over 

Silas. Een verhaal in winterse sferen over 

een het ontdekken van een nieuwe 

omgeving, het ontstaan van vriendschap 

in tijden van kerst.



Winterse boekentips (jeugdbibliotheek.nl) 

PS: wist je dat… 

- Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Wie iedere dag een kwartier in een 
boek leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren  

- Kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind praten over boeken komen 
verder in het onderwijs (Notten, 2011) 

 

7. Schaaknieuws Wandelbos 

In de week van 12 december hebben 

twee kinderen uit groep 7 examen 

gedaan voor hun stap 1 diploma. Beide 

leerlingen zijn geslaagd. Dylan en Megan 

van harte gefeliciteerd met het behalen 

van jullie diploma. Jullie hebben niet 

alleen de spelregels van het schaken 

geleerd, maar ook aangetoond dat jullie 

beschikken over een portie 

doorzettingsvermogen. 

Midden-Brabant cup 

Dylan bleek niet alleen op donderdag 16 december in vorm te zijn. Op zondag 12 december 

won hij ook nog eens zijn schaakgroepje. Nu hij is geslaagd mag hij de volgende keer 

deelnemen in een hogere groep. In totaal deden 33 schakertjes mee in Goirle waaronder 

één oud-leerling, Sen Chen. 

Schakers gezocht voor de stap 2 groep. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, ben ik op zoek naar leerlingen die hun stap 2 

diploma willen gaan halen. 

Inmiddels heb ik toezegging van twee leerlingen. Deze groep start op woensdagmiddag na 

de kerstvakantie. Woensdag 11 januari 2023. Wil je (uw zoon/dochter) meedoen? 

Je dient op zijn minst in het bezit te zijn van een stap 1 diploma. Of anders dien je een test af 

te leggen om aan te tonen dat je het schaakniveau hebt van iemand die wel in het bezit is 

van het stap 1 diploma. 

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar mij (rick.vanloy@xpectprimair.nl) 

Rick van Loy 

Schaaktrainer BS Wandelbos 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/winterlezen.html
mailto:rick.vanloy@xpectprimair.nl


 

  

 

 

      


