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T-shirts online bestellen 
 

Vanaf nu kunt u de schoolshirts ook via de website www.wilakkers.nl bestellen.   
U vindt het bestelformulier in het menu onder de knop “ouderraad”. 

 
Op dit bestelformulier kunt u aangeven hoeveel shirts en in welke maat u wenst. Na 
ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een bericht omtrent betaling. Nadat wij 
dan de betaling hebben ontvangen, zullen wij de t-shirts op school voor u klaar leggen. 
 
De t-shirts zijn € 7,50 per stuk. 
 
Mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag. 

In deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar, blikken we terug op de activiteiten  
die tot nu toe hebben plaatsgevonden.  
Bij sommige activiteiten hebben we moeten improviseren door de verbouwing van de 
school, maar daar hebben de activiteiten zelf niet onder geleden.  
 
Daarnaast lichten we, op de vooravond van carnaval en met de paasactiviteiten in het 
vooruitzicht, ook vast een tipje van de sluier op over de jubileumactiviteiten.  
Met een verbouwde school en een vernieuwd schoolplein hopen we dat we alle  
aankomende activiteiten weer heel bijzonder kunnen maken voor de kinderen.  
 
De oudervereniging wenst iedereen een gezellige voorjaarsvakantie ! 

http://www.wilakkers.nl
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€€€-nieuws van de penningmeester 

Carnaval 

Beste ouders,  

Als penningmeester ben ik dit jaar begonnen als nieuw lid van de ouderraad. Ik hou dus ook de betalingen van  
het schoolgeld bij. Tot op heden is er bijna 75% betaald. Het geld wordt aan activiteiten voor de kinderen  
(zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Sport en speldag) en aan de schoolreis besteed. En uiteraard nemen  
wij ook een deel van de feestweek tijdens het 60 jarig bestaan van de Wilakkers voor onze rekening.  
Voor groep 8 geeft de OR een bijdrage per leerling voor het schoolkamp en de afscheidslunch.  
Op dit moment kunnen wij nog niet alle activiteiten die gepland zijn voor het schooljaar 2014/2015 bekostigen.  
Uw bijdrage is belangrijk om alle kinderen aan deze activiteiten te kunnen laten deelnemen.  

 

Vergeten??  
U kunt uw bijdrage € 36,50 per kind storten op rekeningnummer NL29INGB0009431002, t.n.v. “oudervereniging 
de Wilakkers”. Vergeet niet de naam en achternaam van uw kind(eren) te vermelden.  

 
Met vriendelijke groet,Namens de ouderraad, Silvia Hoffland  

Vrijdag 13 februari is het Carnaval op school ! 
 
De ochtend begint in de klassen met een modeshow. 
 
Om 9.15 barst het feest los. 
Eerst gaan de groepen 1 t/m 4 naar de hal voor een viering,  
daarna gaan deze groepen in de klas verder feest vieren. 
 
Dan komen de groepen 5 t/m 8 voor de viering in de hal. 
 
Tussendoor hebben we ook een polonaise ! 
Het is een beetje aanpassen i.v.m. de verbouwing in de school, maar dat  
mag de pret niet drukken . 
 
Ook dit jaar heeft de jumbo weer het eten en drinken gesponsord !  
Als dank heeft groep 3 hele mooie maskers geknutseld. 
 
Om 12.00 is de school uit! 
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Schoolschaatsprestatierit 

Herfstwandeling 

Voor de kleuters was deze herfst weer een herfstwandeling gepland, waarvoor we weer dankbaar gebruik  
mochten maken van het mooie stuk bos van het Glorieuxpark.  
 
Diverse als kabouter verklede ouders zouden die ochtend in het park de kinderen kennis laten maken met  
een paar mooie natuur elementen. De kinderen liepen in groepjes rond en elke kabouter die ze tegenkwamen  
had een opdracht die de kinderen moesten uitvoeren.  
Zo was er een beestjeskabouter, een weerkabouter, een voelkabouter, een spelletjes kabouter,  
een meetkabouter, een paddenstoelkabouter, een luisterkabouter en een vogelkabouter.  
 
We troffen het met het weer en de kinderen vonden het weer erg leuk om te doen.  
Een aantal kabouters wist er ook een ware act van te maken en een aantal bewoners van Glorieuxpark,  
die die ochtend een ommetje maakten, genoten mee van de vaak erg grappige gesprekken van de kinderen  
met de kabouters. 
 
Helaas bleken er veel minder ouders aanwezig te zijn die ochtend dan opgegeven, waardoor er ter plekke  
veel geïmproviseerd moest worden door de organiserende commissieleden.  
Gelukkig waren een aantal juffen en ouders die zich opgegeven hadden om met de kinderen mee te lopen,  
bereid ter plekke de rol van kabouter op zich te nemen om er voor de kinderen toch nog een leuke activiteit  
van te maken.  
 

Ook dit jaar mochten de kinderen die dat wilden, meedoen aan de schoolschaatsprestatierit op de  
400-meterbaan van het IJssportcentrum.  
 
Om een medaille te bemachtigen konden ze kiezen om 20 of 40 minuten onafgebroken te schaatsen.  
Een flink aantal kinderen bond de schaatsen onder en ook een aantal juffen schaatste mee om hen  
te begeleiden.  
Ze werden aangemoedigd door ouders, grootouders en een aantal teamleden langs de baan.  
Sommige kinderen konden er geen genoeg van krijgen en schaatsten zelfs beide ritten mee.  
 
Na afloop van de ritten hadden de commissieleden gezorgd voor warme chocolademelk en kregen de  
kinderen die geschaatst hadden hun medaille omgehangen. 



Twee weken voor het grote Sinterklaasfeest waren er al een aantal Pieten op de Wilakkers.  
Deze brachten een prachtige televisie mee voor op school. Helaas waren de Pieten zo speels, dat de televisie  
in diggelen op de vloer belandde en we zagen meester Jan Bergmans boos door de school rennen achter de  
Piet aan die dat op zijn geweten had.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig kon deze Piet het nog goedmaken door alle klassen een mooie voetbal cadeau te doen.  
Ook werd er in de school gebouwd aan een uitkijkpost. De kinderen hebben hier goed bij geholpen.  
 
Op de ochtend van het Sinterklaasfeest stond de mooie uitkijkpost dan ook prachtig op het dak van onze  
school. Toen de kinderen (en ouders) zich verzameld hadden op het schoolplein en ook de Goedheiligman  
gearriveerd was met wel vier Pieten,  bleken er ook nog twee Pieten in de uitkijkpost te zitten. De juffen Joke 
en Yvonne hebben na enkele mislukte pogingen, een touw het dak op geworpen, waarlangs de Pieten uiteindelijk 
konden abseilen naar het schoolplein. Binnen is het Sinterklaasfeest verder gevierd. De onderbouw heeft in  
de hal opgetreden voor de Sint en de Pieten deden allerlei acrobatische kunstjes. Na een korte pauze is de  
Sint ook de bovenbouw klassen nog gaan bezoeken. Daar hadden diverse kinderen ook leuke muzikale-, dans-  
en andere optredens voor de Sint en de Pieten voorbereid.  
 
In elke klas werden cadeautjes achtergelaten voor alle kinderen en natuurlijk kregen de kinderen ook een hand 
vol pepernoten van de Pieten. 
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Omdat inmiddels de verbouwing was begonnen en er in de hal ook nog plek moest blijven voor de bibliotheek, 
werd dit jaar de kerststal opgezet tussen de kamer van de directie en het keukentje.  
Dat was even wennen, maar zag er erg mooi uit.  
Ook de rest van de school werd weer in kerststijl aangekleed door de oudervereniging.  
 
In de week voor kerst mochten alle klassen een glazen fles versieren, die met een mooie kaars erin omgetoverd 
werden tot kandelaars. Deze werden na de kerstviering verkocht en de opbrengst ging weer naar een goed doel. 
Ook dit jaar was gekozen voor Stichting Bungamati. De opbrengst was ruim € 1000,- ! 
Thuis gingen ouders en kinderen aan de slag om op de avond van het kerstdiner weer de lekkerste hapjes mee  
te kunnen brengen. De klassen werden mooi versierd en mooi verlicht en met ook de kinderen in hun prachtige 
kerstkleding werd het een heel feestelijk diner. Overal rook je heerlijke gerechten en in veel klassen werd ook 
veel zorg besteed aan het uitleggen wat de kinderen hadden meegebracht. Er werden kerstverhalen voorgelezen, 
kerstliedjes gespeeld en gezongen en spelletjes gedaan.  
Na afloop van het diner konden de ouders een glaasje glühwein komen drinken en konden de kinderen nog even 
nagenieten tijdens de kerstborrel in de hal.  
 
De volgende ochtend zijn een aantal kinderen uit de groepen 8 al vroeg naar de Joriskerk vertrokken.  
Zij hebben zich daar verkleed en mochten een levende kerststal uitbeelden in de kerk. Alle andere kinderen  
van school zijn met hun juffen, meesters en een aantal ouders ook naar de Joriskerk komen lopen. Daar hebben 
we met de hele school en onder leiding van een super goede pianiste/organiste een aantal mooie kerstliedjes  
gezongen. Met de akoestiek van de kerk klonk dat natuurlijk prachtig. De pastoor heeft het kerstverhaal  
verteld en de verklede kinderen van groep 8 hebben het kerstverhaal uitgebeeld.   
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Kerst 

Jubileum 
 
Niet alleen de verbouwing, maar ook de voorbereidingen voor de jubileumweek 
(26 t/m 29 mei 2015) zijn in volle gang!  
 
Ouders en teamleden zijn in diverse commissies bezig de vijf onderdelen van  
deze jubileumweek te organiseren. Zo werkt er een commissie aan de openingsdag 
met diverse activiteiten in en rond de school en is er een commissie bezig om de  
verschillende creatieve activiteiten van de slotdag uit te werken.  
De planning voor de sportochtend (dag 2) is al bijna rond en ook de plannen voor  
het schoolreisje (dag 3) krijgen langzaamaan steeds meer vorm.  
Tevens is er een commissie bezig om het feest te organiseren, wat op de  
vrijdagavond zal plaatsvinden en waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.  
Een overkoepelende commissie houdt zicht op de financiën en regelt alle  
algemene zaken rond het jubileum.  
 

 
Er zullen speciale lessen gegeven worden voorafgaand aan de jubileumweek en er wordt gewerkt aan een  
speciale nieuwsbrief, waarin o.a. alle activiteiten nader toegelicht worden, maar waar ook een heleboel  
informatie te vinden zal zijn over het 60-jarig bestaan van de school.  
Het is veel werk, maar we gaan heel veel bijzondere dingen doen.  
Om al deze leuke activiteiten ook daad werkelijk te kunnen uitvoeren, is in de jubileumweek zelf veel hulp  
van ouders nodig.  
Daarom krijgen alle kinderen binnenkort een formulier mee naar huis, waarop per groep staat aangegeven  
hoeveel ouderhulp nodig is bij de verschillende activiteiten van de jubileumweek.  
We hopen dat jullie in grote getale dit formulier willen invullen en inleveren bij de juf of meester van jullie  
kinderen.  
Er is veel hulp nodig tijdens de jubileum activiteiten, maar we gaan er een onvergetelijke week van maken  
voor de kinderen, voor de ouders en voor het team!  
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Email OR: or@wilakkers.nl 
 
Postvak OR: kamer Jan B. 
 
Rekeningnummer OR: 
NL29INGB0009431002 
 
 

Oudervereniging Wilakkers 

 
 
Hiernaast ziet u welke 
ouders op dit moment in 
de OR zitten en ook in 
welke klas(sen) hun 
kind(eren) zitten. 
 

Spreek ze gerust eens aan 
als u iets wilt weten 
of als u een bijdrage wil 
leveren aan het  
organiseren van een of 
meerdere activiteiten ! 

 
Hartelijke groet, 
 
De OR 

De OR 

Bezoek ook
 onze  

OR website! 

www.wilakkers.nl 

De oudervereniging van Katholieke Basisschool de 
Wilakkers is een formele vereniging met een door  

de notaris vastgelegd verenigingsstatuut, een door de 
ouderraad opgesteld huishoudelijk reglement en een 
vermelding bij de Kamer van Koophandel. Alle ouders 
en verzorgers van kinderen die op de Wilakkers zit-
ten, zijn automatisch lid van de Oudervereniging.  

 
 

Hebt u leuke ideeën voor een van de activiteiten of 
hebt u vragen of opmerkingen over iets wat de OR 
aangaat, neem gerust contact met ons op via de mail 

of spreek ons aan op het schoolplein ! 
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