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Het schooljaar zit er al weer bijna op… 
 
We denken dat we terug kunnen kijken op een jaar met heel veel leuke  
activiteiten voor de kinderen. 
Van de meeste activiteiten hebben we verslag gedaan in de nieuwsbrieven  
en zijn meer foto’s te vinden op de site van de Wilakkers. 
 
Om de ouders die de activiteiten hebben georganiseerd te bedanken, zijn we dit 
jaar een keer uit gaan eten bij het Cruydenhuisch. Erg lekker en super gezellig! 
Nogmaals hartelijk dank aan jullie voor jullie inzet en creativiteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat de lijst met ouders die bereid zijn om een activiteit mee te organiseren  
de afgelopen jaren alleen maar geslonken is, wordt het voor degenen die zich wel  
enthousiast hiervoor inzetten steeds zwaarder om alles goed georganiseerd te  
krijgen samen met de teamleden.  
We hopen daarom dat in de laatste dagen van dit schooljaar of na een welver-
diende vakantie, een aantal ouders zich willen aanmelden om het komende  
schooljaar te helpen bij het organiseren van bijvoorbeeld de sportdagen,  
het 5-decemberfeest, de kerst activiteiten, carnaval, Pasen of diverse sportieve 
activiteiten zoals de schoolschaatsprestatierit en de Stratumse avondvierdaagse.  
Ook de raamdecoratiegroep kan nog nieuwe mensen gebruiken! 
 
We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie! 
 
De OR 
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Pasen 

Dit jaar hebben we Pasen weer goed gevierd.  
 
In alle klassen stond een mooi versierde paastak en de kinderen hebben een mooi eierdopje gemaakt  
en versierd voor bij het paasontbijt.  
 
Op de woensdagochtend hebben alle klassen genoten van een lekker paasontbijt dat gedeeltelijk was  
gesponsord door de AH Leenderweg.  
In alle klassen was een gezellig paasbuffet neergezet waar alle lekkernijen op uitgestald stonden en  
op de tafels lagen mooi gekleurde placemats.  
 
Op donderdagochtend mochten de kleuters en de kinderen van groep 3 paaseieren gaan zoeken op  
het Burghplein. Daar werden ze enthousiast ontvangen door de Paashaas en na alle eieren gevonden  
te hebben, heeft de Paashaas nog een spelletje met de kinderen gespeeld.  
Dan nog even op de foto met de Paashaas en als afsluiting een lekkere paastraktatie meegenomen  
naar school.  
Alle andere kinderen op school hebben ook een paastraktatie gekregen die de Paashaas persoonlijk in alle 
klassen heeft gebracht.  
 
Het was weer een gezellig Paasfeest! 
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Sportdag onderbouw 

Vrijdag 27 mei, eindelijk is het dan zover: Sport en spelmiddag voor groep 1 t/m 4. 
 
De gehele ochtend mochten de kinderen zelfstandig en de aller kleinsten in groepsverband  
rondlopen om de verschillende activiteiten/spel uit te kiezen die ze zelf willen doen. 
 
Gehele benedenbouw en buiten op de speelplaats was afgezet met allerlei spellen die een ouder  
heeft samengesteld. 
 
Groep 3 en groep 4 hebben om de beurt in de gymzaal mogen bewegen op muziek en verhaal. 
 
Kinderen en de vrijwillige ouder/verzorger hebben het ontzettend naar hun zin gehad. 
 
Tussen de spellen door werd er ook wat gedronken en gegeten zoals, peperkoek happen, stokbroodje  
met smeerkaas, limonade en in de pauze mochten ze in de klas even hun eigen boterhammetje en  
fruithapje nuttigen. 
 
Al met al was het een zeer geslaagde ochtend! 

Sportdag bovenbouw 
Op 27 mei heeft de bovenbouw weer een sportdag gehouden op de atletiekbaan bij de Karpendonkse plas.  
 
Er ging een lang lint van fietsende kinderen met begeleiding vanaf school op weg naar de atletiekbaan.  
 
Het was uitstekend weer om lekker te sporten, niet te koud en niet te warm.  
Er waren verschillende onderdelen een sprintnummer, verspringen, touwtrekken, horde lopen,   
vortex gooien etc. 
De begeleiding en alle kinderen hebben enthousiast gesport en ze hebben elkaar aangemoedigd.   
Men ging moegestreden naar huis en ik heb vernomen dat een enkeling er flinke spierpijn aan over  
heeft gehouden. 
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Podiumkunsten workshops 

Nadat we in januari van start gegaan waren met een spetterende opening op het podium, hadden we in  
het kader van het jaar van de podiumkunsten in februari een ‘carnavalspodium’, waarbij de kinderen naar 
diverse leuke klassen acts van elkaar op het binnen podium konden kijken.  
 
In april kregen de kinderen op twee vrijdagmiddagen professionele workshops aangeboden  
(door o.a. MijnMuziekLes, Pulse en het CKE), die allemaal in het teken van de podiumkunsten stonden.  
Zo waren er workshops toneel, popster, DJ, spelen in een band, dans, breakdance, djembé, instrumenten, 
percussie, beat box, decor, kostuums, liedjes, maken, rap, green-screen en slapstick. Wat hebben we een 
leuke dingen gezien van de kinderen, die ze misschien ooit wel op een podium kunnen laten zien.  
 
In juni hebben we een eerste Open podium gehouden, waarbij we het geluk hadden dat het mooi weer  
was en we lekker van het buiten podium gebruik konden maken. Erg leuk om te zien en te horen hoe goed 
onze kinderen al kunnen omgaan met alles wat bij het optreden op een podium hoort. Als eersten betraden 
een aantal teamleden het podium om een leuke playback act te verzorgen. Daarna was het de beurt aan de 
kinderen Niet alleen waren er grappige, mooie, aandoenlijke en stoere optredens, ook hadden we perfecte 
‘roadies’ en presentatoren. Het was een flinke lijst optredens, maar aan aandacht en applaus was geen  
gebrek! Zo sloten we dit jaar van het podium af en we hopen dat er de komende jaren nog veelvuldig  
gebruik gemaakt zal worden van onze mooie podia!  
 
De filmpjes van de diverse optredens en workshops zijn nog te zien op de site van de Wilakkers. 
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Schoolreisje 

Al lang geleden waren ze geboekt, de schoolreisjes… dus wie had kunnen bedenken dat we net op die dag 
tropische temperaturen zouden treffen! 
 
Het plezier bij de kinderen was er niet minder om gelukkig. Zowel door de kleuters en groepen 3 in de Vos-
senberg als door de overige kinderen in Toverland werd flink gespeeld, geklommen, gegleden, getimmerd, 
gedraaid en gezwaaid.  
 
De kinderen die naar Toverland gingen konden ook nog verkoeling vinden bij veel van de attracties (bedoeld 
of onbedoeld) en tegen lunchtijd waren er nauwelijks nog droge kinderen te vinden.  
 
Bij de Vossenberg koelde de airco, de ranja en de ijsjes de kinderen ook goed af.  
 
En ondanks dat de airco in niet alle bussen goed functioneerde, zijn we moe en voldaan (en op tijd) terug op 
school aangekomen. 
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Email OR: OR-Wilakkers@skpo.nl 
 
Postvak OR: kamer Jan Bergmans 
 
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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