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Het jaar van het podium ! 
Dit schooljaar zal er niet zoals de afgelopen jaren een kunstmaand worden gehouden, 
maar in plaats daarvan houden we een heel kunstjaar! 
Omdat we sinds vorig jaar de beschikking hebben over twee mooie podia (binnen en 
buiten), zal het kunstjaar in het teken staan van het podium en de podiumkunsten.  
Tot podiumkunsten behoren live-uitvoeringen voor publiek van muziek, theater en 
dans. Hieronder vallen bijvoorbeeld: klassieke muziek, jazz, pop, opera, operette,  
musical, tragedie, comedy, repertoiretheater, muziektheater, mime, cabaret,  
kleinkunst, stand-up, toneel, objecttheater, ervaringstheater, ballet, experimentele 
dans, moderne dans, enzovoort. Belangrijke hulpmiddelen daarbij kunnen zijn  
het decorontwerp, het kostuumontwerp, grime, de belichting en de geluidstech-
niek.                               
                            
Daarom zijn we dan ook 8 januari van start gegaan met een spetterende opening  
op het podium, verzorgd door een team van MijnMuziekles, waarbij ook een aantal 
kinderen iets op het podium mochten laten zien en horen. De vonken spatten er vanaf 
en de kinderen hebben in de hal flink mee staan zingen en dansen met de band op het 
podium. 
Maar er staat nog veel meer op het programma dit jaar. Op 5 februari houden we  
een ‘carnavalspodium’, waarbij de kinderen naar diverse acts van elkaar op het podium 
binnen kunnen kijken. 
 
In april volgen twee vrijdagmiddagen, waarbij de kinderen professionele workshops 
aangeboden krijgen, die allemaal in het teken van de podiumkunsten staan. 
Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een toneelworkshop, een DJ-workshop, een 
bandworkshop, dansworkshops, een djembé- of instrumenten workshop, percussie en 
beat box workshops, licht, geluid en decor workshops, kleinkunst workshops en nog 
veel meer! 
 
In juni en juli zullen we Open podium houden, waarbij ook nog een professioneel op-
treden en een bijzonder optreden van het team op de planning staan. 
 
Kortom... een heleboel activiteiten waar we naar uitkijken!  

 
De kunstcommissie 

Voor dit schooljaar zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden voor de 
commissie Kunst (podiumkunst dit jaar) en Sportdag Onder- en Bovenbouw! 
 
Voor meer informatie of aanmelding mail naar OR-Wilakkers@skpo.nl 
Een commissie bestaat uit ouders en teamleden van school.  
Samen organiseer en begeleid je het betreffende evenement.  
 
Voor het komend schooljaar hebben we ook nieuwe leden voor alle andere commissies 
nodig. Kijk voor meer informatie op   http://www.wilakkers.nl/pagina/237620/
Extra+informatie 
 

Gezocht nieuwe commissieleden! 
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€€€-nieuws van de penningmeester 

Carnaval 

Beste ouders,  

Even een bericht van de penningmeester van de ouderraad. Ik hou de betalingen van het schoolgeld bij.  
Tot op heden is er bijna 75% betaald daar ben ik blij mee. Het geld wordt aan activiteiten voor de kinderen  
(zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Sport en speldag) en aan de schoolreis besteed. 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 2015/2016 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 

Woensdag 3 februari hebben we door de hele school het thema “doe raar met je haar”.  
Iedereen komt met een knotsgek kapsel op school; hoe gekker, hoe beter!! 
Het programma is die dag zoals alle andere woensdagen, alleen zullen we voor de kleine pauze met  
alle kinderen door de school gaan hossen. Zo zijn we helemaal klaar voor het grote carnavalsfeest!!! 

 

Vrijdag 5 februari vieren we Carnaval!!  
De kinderen mogen uiteraard verkleed naar school komen. De dag begint in elke klas met een  
modeshow, dus hopelijk doen alle kinderen hun best om er zo origineel mogelijk uit te zien!!  
De kinderen die het allermooist verkleed zijn, mogen naderhand hun outfit showen op het podium. 

Om 12.00uur is de school uit en kan de vakantie beginnen! 
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Schoolschaatsprestatierit 

Vrijdag 20 november waren we weer welkom als school voor de school prestatierit op de schaatsbaan in  
Eindhoven. De aanmelden stroomde dit jaar binnen. We waren met 75 kinderen, 20 aanmeldingen meer dan  
vorig jaar!  
We stonden op inmiddels onze vaste plek langs de baan! Herkenbaar aan onze vlag.   
De warme chocolademelk was ook dit jaar een succes. Was wel meer werk met 20 kinderen meer!  
Nog bedankt, chocolade-man! Dit jaar konden de kinderen ook kiezen uit diverse koeken.  
 

Om 18.00 uur was de start van de 20-minuten rit en om 19.00 uur was de start van de 40 minuten rit. 

 
Iedereen heeft enthousiast geschaatst. De kinderen hebben veel plezier gehad! In het begin moesten sommige 
weer aan het schaatsen wennen, maar na het eerste rondje ging iedereen als een speer.... 
De toeschouwers hebben er zeker van genoten! 
Hoop dat er volgend jaar weer zoveel aanmeldingen komen, dat het weer een groot succes mag worden..... 
 
Commissie sportactiviteiten!  

Sinterklaas 

Op vrijdagochtend 4 december stonden alle kinderen op het schoolplein in afwachting van de Sint en de Pieten. 
 
Daar werden zij hartelijk ontvangen door juf Joke en juf Yvonne en natuurlijk alle kinderen. 
 
In de hal hebben de groepen 1 t/m 4 zich verzameld. 
Daar hebben zij op het podium liedjes en toneelstukjes laten zien aan de Sint en de Pieten.  
 
Daarna ging de Sint met de Pieten de groepen 5 t/m 8 bezoeken in de klassen.  
 
De ochtend was weer geslaagd. 



Wat een feestelijke aanloop naar de kerstvakantie weer dit jaar, dankzij de inspanningen van staf, ouders en 
niet te vergeten de kinderen!  
 
Binnen in de hal en in de lokalen was de boel weer prachtig versierd, overal frisse kerstbomen met twinkelende 
lichtjes. Je zou bijna vergeten dat de temperaturen buiten eerder zomers waren. De kerststal zag er bijzonder 
uit, met als dak de nieuwe koffiekamer.  
 
Ook aan de feestelijke knutsels voor het goede doel Stichting Bungamati hadden de kinderen hard gewerkt. 
 
Voor het kerstdiner overtroffen kinderen en ouders zich weer met geweldige baksels. (H)eerlijk om te delen,  
er was zoveel lekkers dat ook bij de kerstborrel iedereen van hapjes kon genieten bij de Glühwein.  
Een warme en inspirerende aanloop naar de kerstvakantie, dat was het. 
Volgend jaar met sneeuw misschien? We zullen het zien. 
 
Na flink geoefend te hebben met  de leerkrachten, zongen onze engeltjes tijdens de mis op vrijdagochtend uit 
volle borst, onder de bezielende leiding van juf Eva en Tannie.  
 
 
Kerstcommissie (Marian, Eva, Merel, Leonie, Mireille en Marion)  
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Email OR: OR-Wilakkers@skpo.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 zitten, 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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