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Agenda 

. 9-9 Wakkertje 

-16-9 Kleuters vrijdag 

-19-9 Infoavond gr. 1 t/m 3 

-20-9 Infoavond gr. 4 t/m 8  

 

 

 

 

 

 
 

                                        

HET ZIT EROP. 
Wat gaat het toch snel. Zo heb je 6 
weken vakantie en zo gaat alles 
weer zijn dagelijkse gang. Ik hoop 
oprecht dat u en uw kinderen een 
fijne tijd gehad hebben en dat de 
batterijen weer vol zijn. 
 

 
 
Helaas moet ik u melden dat in de 
vakantie, op 14 augustus, de 
echtgenoot van onze juf Thea is 
overleden. Vorig jaar had Pieter te 
horen gekregen dat hij 
ongeneeslijk ziek was. U mag 
weten dat het voor hem, maar 
zeker ook voor Thea een bewogen 
jaar is geweest. Fijn om te zien dat 
bij het afscheid een grote 
delegatie ouders en leerkrachten 
aanwezig was.  
 
WELKOM 
Een nieuw jaar, een nieuw gezicht. 
In het vorige Wakkertje heeft u 
kunnen lezen dat meneer Jan van 
Kemenade met ingang van 1 
augustus met pensioen is gegaan. 
Ik denk dat we een volwaardige  

 
opvolger voor hem hebben 
kunnen vinden in de persoon van 
Rob Renders. De kinderen van 
onze groep 7B hebben al kennis 
met hem kunnen maken. We zijn 
blij dat het ons gelukt is een 
geschikte man te vinden. Gezien 
de samenstelling van het team was 
dat toch wel wenselijk. 
Dit is hem: 
 

 
 
Heel graag wil ik hem, mede 
namens u,  heel veel werkplezier 
en succes toewensen. 
 
WE HEBBEN ER WEER ZIN AN 
Het belooft weer een bewogen 
jaar te worden. Op dit moment ligt 
de aanvraag voor een omgevings-
vergunning bij de gemeente voor 
de bouw van een extra lokaal. Ik 
weet niet of u het al gezien heeft 
maar juf Tinke heeft met haar 
groep bezit genomen van onze 
nieuwe koffiekamer.  
De leerkrachten brengen de 
pauzes door in het kamertje naast 
het lokaal van juf Leonie op de 
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begane grond. Deze ruimte is veel 
te klein, maar we hebben weinig 
keuze. Naast de bouw van dit 
lokaal zal ook de hele school 
geschilderd worden en worden 
alle binnendeuren en 
lokaalvloeren vervangen. Alles bij 
elkaar een hele klus, maar na alles 
wat we al gedaan hebben, wordt 
het wel een mooi schooltje. 
 
VEILIGHEID 
In de vakantie heb ik met een van 
onze ouders een gesprek gehad 
over de veiligheid van de school. 
Enerzijds wil je een zo open en 
kindvriendelijke uitstraling en 
klimaat hebben, maar anderzijds 
mag je je ogen niet sluiten voor de 
dagelijkse realiteit met alle 
dreigingen van dien.  
Als het gaat om de “normale” 
veiligheid denk ik dat we onze 
zaakjes goed op orde hebben. Op 
het gebied van brandpreventie, 
inbraakpreventie, fysieke- en 
sociale  veiligheid etc. hebben we 
hele procedures en voorzieningen 
en voldoen we ruimschoots aan de 
daaraan gestelde eisen die dan 
ook regelmatig geëvalueerd en 
gecontroleerd worden.   
Waar onze zorg op dit moment ligt 
is de aantrekkingskracht die  
(basis-) scholen in het algemeen 
hebben op kwaadwilligen in de 
breedste zin van het woord en wat 
wij eraan kunnen doen om De 
Wilakkers in dit opzicht minder 
“aantrekkelijk” te maken.  
Komende maandag heb ik naar 
aanleiding van bovenstaande een 
gesprek met de voorzitter van het 
College van Bestuur van de SKPO 
om te zien hoe wij hiermee 
(moeten) omgaan. Ook in het 

team zal dit onderwerp besproken 
worden. 
 
MARATHON 

 
 
Nu reeds vraag ik uw aandacht 
voor de 2e zondag in oktober; 9 
oktober om precies te zijn. Op die 
dag staat de jaarlijkse EINDHOVEN 
MARATHON gepland met de 
daarbij behorende City-Run voor 
kinderen, ouders en verenigingen. 
Een fantastisch spektakel waar elk 
jaar veel kinderen van de 
Wilakkers aan deelnemen. Kijkt u 
even op de site hoe u zich op kunt 
geven.  
 
ZOEN- EN ZOEFSTROOK 
Eerder berichtte ik u dat de 
verkeerssituatie rondom de school 
enorm verbeterd is met de komst 
van het eenrichtingsverkeer en het 
parkeerverbod in de St. 
Adrianusstraat en de zoen- en 
zoefstrook aan de Piuslaan. 
Regelmatig heb ik contact met de 
afdeling handhaving van de politie 
Eindhoven. In het algemeen kan 
gesteld worden dat het overgrote 
deel van de ouders van de school 
zich keurig aan de voorschriften 
houd. Een enkele uitzondering 
daar gelaten.  
Wel jammer is het te moeten 
constateren dat enkele buren 
structureel hun auto parkeren op 
de Z&Z strook op de momenten 
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dat de kinderen in- en uit stappen, 
terwijl er toch echt alternatieven 
in de nabije omgeving zijn. 

 
 
Enkele non-valeurs hebben al een 
pittige prent ontvangen voor het 
tegen de richting in rijden in de St. 
Adrianusstraat. Jammer dat het zo 
moet. 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Woensdag 14 september legt Thea 
alle ”eigenaarloze“ spulletjes weer 
in de hal op de tafels.  
Komt allen en ziet wat van u of van 
de uwen is.  
Wat over is, gaat naar een goed 
doel. 
 
 

Download de  
wilakkers-app 
via  
iTunes App Store 
of 
Google Play Store 



 

  

Beste Ouders, 

We hopen dat u een fijne zomer heeft gehad. In deze nieuwsbrief willen we u graag 

voorzien van nieuwe informatie over ons kinderplein. 

Openingstijden  

 

Voor de zomer is er geïnventariseerd of er behoefte is aan ruimere openingstijden. 

Er zijn twee wensen voor het uitbreiden van openingstijden. Op dit moment is dat 

niet voldoende om de openingstijden uit te breiden. Als er in de toekomst meer 

behoefte naar is kunnen we dit opnieuw inventariseren.  

 

Toegangkelijkheid Kinderplein st Adrianusstraat en Korein Kinderplein 

Piuslaan 

 

We hebben na overleg met de oudercommissie besloten dat het wenselijk is dat er 

een doorgang komt tussen de locatie Korein Kinderplein st Adrianusstraat en Korein 

Kinderplein Piuslaan via de tuin/ het schoolplein, zodat: 

- Ouders de kinderen in school kunnen ophalen via de tuin /het schoolplein. 

- Oudste BSO kinderen zelfstandig buiten kunnen spelen. 

Korein Kinderplein Piuslaan is een BSO locatie wat voldoet aan de daar 

bijbehorende eisen. Korein Kinderplein st Adrianusstraat voldoet aan de eisen voor 

een dagopvang en BSO locatie. Dit betekend dat we de kinderen van 0-4 graag 

binnen de poort houden. Om de poort te optimaliseren hebben we er voor gekozen 

om een extra poort te plaatsen met een andere draairichting dan de huidige poort en 

om beide poorten te voorzien van een kid Lock systeem. 

Hiermee zijn wij van mening dat we de toegankelijkheid en veiligheid hebben 

geoptimaliseerd voor kinderen en ouders.  

U kunt de doorgang gebruiken als de BSO in bedrijf is en als de poorten van school 

zijn gesloten. Dus na 15:00 en in schoolvakanties kunt u gebruik maken van deze 

poorten. ( uitzonderingen zijn als er bijvoorbeeld een stembureau aanwezig is in 

school) 

We willen u vragen om de poorten goed te sluiten. 

 

 

 

 

 



 

Zomerfeest 

 

In September organiseren we een nazomerfeest voor  alle kinderen en ouders. 

Binnenkort wordt u hier voor uitgenodigd. 

 

Peuterwerk 

 

We hebben voor de zomer een bijeenkomst georganiseerd voor de ouders die 

gebruik maken van het peuterwerk. Hierbij is er informatie aan u uitgedeeld. We 

willen we u nogmaals informeren over de gang van zaken mbt het peuterwerk: 

 

Vanaf 1 september zal er alleen in de ochtenden peuterwerk aangeboden worden 

van 08.45u tot 11.30u. U kunt uw kinderen om 08.45u brengen in de groep. Wanneer 

u de kinderen om 11.30u komt ophalen kunt u in de tuin, of bij slecht weer in de hal 

wachten. De kinderen worden door de pedagogisch medewerker naar u toe gebracht 

en ontvangt u een korte overdracht. Bij de overdracht worden bijzonderheden omtrent 

uw kind met u besproken. Over algemene zaken die in de ochtend hebben 

plaatsgevonden kunt u het ouderportaal raadplegen. 

Binnen het kinderplein werken we met thema’s, deze zijn gekoppeld aan soortgelijke 

thema’s als op de basisschool. De thema’s voor schooljaar 2016 / 2017 zijn de 

volgende: 

 Welkom Puk 

 Regen 

 Sinterklaas 

 Kerstmis 

 Hatsjoe 

 Wat heb je aan vandaag? 

 Reuzen en kabouters 

 Eet smakelijk 

 Oef, wat warm! 
 

Voorafgaand aan het thema ontvangt u een themanieuwsbrief met daarin allerlei 

wetenswaardigheden over het betreffende thema en ook activiteiten die u samen met 

uw kind thuis kunt ondernemen. Hierdoor werken we samen aan de ontwikkeling van 

uw kind. Tijdens de aanwezigheid van de kinderen worden zij geobserveerd door de 

pm’ers om te kijken waar de kinderen in hun ontwikkeling staan en welk aanbod we 

de kinderen kunnen geven om hun ontwikkeling te stimuleren. Deze observaties 

worden met u besproken tijdens het jaarlijkse gesprek rondom de verjaardag en 

worden ook gebruikt om een warme overdracht naar de basisschool te doen. 

Hierdoor kunnen we een doorgaande leerlijn creëren waardoor de basisschool kan 

aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen zodra ze gaan starten in het 

basisonderwijs.. 



 

Indien er een risico is in de  taalontwikkeling kunnen wij als pm’er in samenspraak 

met u als ouder en de intern begeleider een VVE indicatie aanvragen bij zuidzorg. 

Hierdoor kan het zijn dat uw kind meer gebruik kan gaan maken van het peuterwerk 

waardoor er op meerdere momenten taalstimulering plaatsvind. Zuidzorg is de 

instantie die deze indicatie verstrekt. 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de pm’er of teamleider van de Haasjes en de 

Bijtjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leer nu supersnel blindtypen met 10 vingers! 

Het blindtypen is een must in deze tijd, bijna alles gebeurt tegenwoordig 

natuurlijk digitaal. Het is wetenschappelijk bewezen door de Radboud 

Universiteit in Nijmegen, dat zowel de taal als leerprestaties verbeteren bij 

leerlingen die het blindtypen op de juiste wijze beheersen. 

Op maandag 10 oktober 2016 wordt in uw buurt op locatie  Bs. De Talisman 

gestart met een klassikale cursus blindtypen voor leerlingen van de groepen 6 

t/m 8. Ook kinderen van andere scholen zijn van harte welkom om deel te 

nemen. 

De cursus wordt georganiseerd door Instituut Spijksma uit Nuenen. Zij werken 

met kleine groepen en bieden niet alleen ondersteuning tijdens de lessen, maar 

ook eventueel thuis via het chatsysteem wat gekoppeld is aan het 

typeprogramma. 

Het programma is kindvriendelijk en bevat talloze letter/woordoefeningen, tests, 

games en examentrainingen. Daarnaast is het prettig en motiverend om met 

leeftijdsgenootjes samen te oefenen. Leren blindtypen is echt een proces wat tijd 

kost en goed moet gebeuren. Hier staat Instituut Spijksma garant voor en biedt 

daarom 100% diplomagarantie! 

Elk kind is welkom op de cursus. Voor dyslectische kinderen zijn er evt. 

aanpassingen, zoals bv. een speciaal lettertype. Doordat de klassikale lessen om 

de 14 dagen plaatsvinden is de huiswerkdruk lager dan bij andere cursussen en 

wordt het blindtypen (en dus daarmee de snelheid/precisie) vele malen beter 

geautomatiseerd! 

Als u uw kind mee wilt laten doen aan deze cursus, waarbij er dus gegarandeerd 

wordt dat uw kind zal slagen voor een typediploma, dan kunt u hem/haar 

aanmelden via www.instituut-spijksma.nl (hier vindt u ook meer informatie over 

de kosten en lestijden). Er zijn nog enkele plaatsen vrij! (1 groep reeds vol!) 

Voor vragen kunt u terecht bij Heinz of Leny Spijksma op tel. 040-2832762 of 

info@ instituut- spij ksma.nl. 

http://www.instituut-spijksma.nl/
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