
Nieuwsbrief van donderdag 9-3-2023 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Deze week een korte nieuwsbrief. Zelf ben ik 2 dagen niet op school geweest i.v.m. een 

stiudie2daagse. Deze studie2daagse stond in het teken van de samenwerking met de 

kinderopvang. Hoe gaan we dit vormgeven? Wat is er nodig in onze buurt en wat hebben 

kinderen nodig? Interessante vragen waar we dit jaar antwoorden op willen vinden. Dit is een 

proces waar we als school mee aan de slag gaan en waar we uiteraard de kinderopvang als 

partner in mee willen nemen. Dit alles begint bij het met elkaar in gesprek gaan en elkaar leren 

kennen. Ik houd u op de hoogte van ontwikkelingen. 

Deze week zijn de ouder-kindgesprekken. Het is fijn om van collega’s te horen dat veel ouders 

gebruik maken van deze gesprekken. Er zijn echter ook ouders die niet intekenen voor deze 

gesprekken. Fijn als u dit alsnog doet of even contact opneemt met de leerkracht om een 

afspraak te maken. Tijdens het gesprek krijgt u als ouder de gelegenheid om vragen te stellen 

over de voortgang van uw kind (het verslag) en de schoolontwikkelingen. Soms leidt het 

gesprek tot het maken van een nieuwe afspraak met de leerkracht omdat het nodig is om 

helder met elkaar afspraken te maken. Dit is goed en is een bevestiging dat we ( leerkrachten 

en ouders) samen verantwoordelijk zijn voor het welbevinden en de ontwikkeling van het 

kind. 

Onze nieuwe ouderkamer gaat beginnen! 

In gebouw de Reinevaer in Tilburg West is een gezellige ontmoetingsplek gecreëerd,  

bedoeld voor ouders waarvan hun kind binnenkort de overstap gaat maken naar het 

Voortgezet Onderwijs of waarvan hun kind die overstap al heeft gemaakt.  

Maandag 13 maart krijgen alle kinderen van groep 7 en 8 een uitnodiging mee voor de 

opening van de nieuwe ouderkamer. 

De ouderkamer is in de Kleurenkamer in het gebouw De Reinevaer (Reinevaarstraat 55, 5044 

HD Tilburg) op maandagmorgen van 8.45 tot 11.00 uur. 



De ouderkamer is speciaal voor ouders uit Tilburg West met kinderen in het Voortgezet 

Onderwijs en voor ouders uit Tilburg West met kinderen in de bovenbouw van de 

basisschool (groepen 7 en 8). 

  

Iedere maandagochtend zijn de medewerkers van de ouderkamer (Fatima Lemhour, Bahriye 

Ceran en Ien Frieling) aanwezig en ontvangen ouders met een kopje koffie of thee. Het is 

een fijne ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt! 

Er worden onderwerpen besproken die te maken hebben met de overstap van de 

basisschool naar het Voortgezet Onderwijs en thema’s die te maken hebben met het 

opvoeden van pubers. 

Regelmatig sluit er iemand aan vanuit de basisschool en het Voortgezet Onderwijs om 

vragen te beantwoorden over de overstap en de begeleiding van kinderen op het Voortgezet 

Onderwijs. Ouders uit Tilburg West zijn van harte welkom! 

Meer informatie hierover kunt u opvragen via ien.frieling@xpectprimair.nl 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 maart 2023. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen 

Directeur bs Wandelbos 

2. Clusternieuws  

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

Deze week zijn wij begonnen met het nieuwe thema. De afgelopen weken hebben we een 

hijskraan zien staan vlakbij school en op maandag stond er ineens een 

gereedschapskist in de klas met allerlei gereedschap erin.  

We hebben samen gekeken naar wat er allemaal in zat en wat je er mee 

kunt doen.  

Over welk thema zouden we het deze periode over gaan hebben?  

En zo werd het thema ”bouwen” geopend. De komende 

weken kruipen we in de huid van de bouwvakker en gaan we 

leren hoe je stevig kunt bouwen en wat er allemaal bij komt 

kijken.  

Mochten kinderen thuis nog spullen en/of boeken hebben die bij het thema passen mogen 

ze deze mee naar school nemen. 

 

 

 



 

Nieuws vanuit de bovenbouw (6,7 en 8) 

De afgelopen periode hebben we in de bovenbouw een flinke ontwikkeling gemaakt in het 
rekenonderwijs. We hebben met behulp van de Bareka rekentoets, inzicht gekregen waar de 
hiaten zitten van de leerlingen. We hebben vijf groepen kunnen maken met de volgende 
onderdelen waar onze leerlingen op uitvallen, namelijk: eraf, vermenigvuldigen, delen, 
metriekstelsel en een plusgroep. 
Hierbij zaten de leerjaren 6 t/m 8 
gemengd. De insteek van deze extra 
rekenlessen is vooral handelend 
bezig zijn. Dit doen we door gebruik 
te maken van het handelingsmodel. 
Wilt u meer weten over ons 
rekenonderwijs, kijk dan op: 
https://wij-
leren.nl/rekenproblemen-
ERWD.php  
 
 
 
 
Daarnaast werken we in de bovenbouw steeds intensiever met elkaar samen. Naast het 
rekenonderwijs gaan we ook de krachten bundelen met Blink-geïntegreerd. Voor de 
carnavalsvakantie hadden de leerjaren 7 en 8, voor het eerst samen, het project: stem op mijn 
partij. In een soort van Tweede Kamer opstelling gingen we met elkaar in debat. Het was 
prachtig om te zien hoe leerlingen met elkaar in gesprek gingen. Er werden goede vragen 
gesteld en mooie antwoorden en oplossingen.  
 
Met het nieuwe project gaat ook groep 6 meedoen!  
 

 
Ouderkamer in De Reinevaer 

 

Opening maandag 20 maart 2023 

Tijd: 8.45 uur - 11.00 uur 

 
Waar: 
Gebouw De Reinevaer (achter het Paletplein) 

Reinevaarstraat 55 

5044 HD Tilburg 

 

Wanneer? 

https://wij-leren.nl/rekenproblemen-ERWD.php
https://wij-leren.nl/rekenproblemen-ERWD.php
https://wij-leren.nl/rekenproblemen-ERWD.php


Elke maandag geopend 8.45 uur – 11.00 uur 

 

Voor wie? 

Ouders uit Tilburg West met kinderen in het Voortgezet Onderwijs. 

Ouders uit Tilburg West met kinderen in de bovenbouw van de basisschool. 

 

Wat is er te doen? 

Informatie over het Voortgezet Onderwijs. 

Themabijeenkomsten over het omgaan met pubers. 

Hoe kan ik mijn kind helpen bij de overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet 

Onderwijs? Welke onderwijsvormen zijn er? 

Hoe weet ik hoe mijn kind het doet op school? Uitwisselen van ervaringen met andere 

ouders. U bent van harte welkom! 

 

Info: ien.frieling@xpectprimair.nl 

 

 

 


