
Agenda 

- 07-11: MR-vergadering 

- 11-11: kleuters vrij 

- 18-11: schoolschaats- 

             prestatierit 

- 25-11: kleuters vrij  
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 BESTE OUDERS, 
 
2 verzoeken… 
 
Zoals u weet hebben wij als 
schoolbeleid dat de kinderen vanaf 
08.15 uur welkom zijn op de 
speelplaats (bij slecht weer in de 
hal) en om 08.25 uur naar binnen 
gaan. De leerkrachten zijn dan in 
de lokalen en kunnen de kinderen 
ontvangen. De kinderen van de 
groepen 1-2, 3 en 4 mogen 
begeleid worden door een ouder 
die de school direct verlaat bij het 
gaan van de bel. 
Regelmatig gebeurt het dat 
kinderen te laat op school 
aankomen. Op zich is dit al een 
verstoring van de les. Helemaal 
lastig wordt het als de 
begeleidende ouder de leerkracht 
aanspreekt om uitvoerig verslag te 
doen van de reden. De andere 
kinderen in de groep moeten 
verplicht het hele verhaal mee 
aanhoren en kostbare lestijd gaat 
verloren. Werkelijk hinderlijk voor 
alle betrokkenen. 

Advies: Probeer de tijd van 08.15 
uur aan te houden in plaats van 
08.31 uur, zodat we direct, rustig 
met de les kunnen beginnen. 

 

 

Het 2e verzoek is gericht aan de 
ouders van de groepen 5 t/m 8 op 
de etage. Het komt regelmatig 
voor dat ouders zich tussen de 
kinderen mengen als die via de 
trappen naar de eerste etage gaan. 
Als er echt iets dringends tegen de 
leerkracht gezegd moet worden, is 
hier helemaal geen bezwaar tegen.  
Anders wordt het als de 
begeleiding van het kind enkel tot 
doel heeft om behulpzaam te zijn 
bij het uittrekken van de jas en het 
geven van een laatste afscheids-
kus. Zelfstandigheidsbevordering 
hebben wij heel hoog in het 
vaandel staan van onze school. Wij 
zijn van mening dat deze laatste 
actie daar niet toe bijdraagt.  

Advies: Probeer het afscheid van 
uw kind hartelijk en liefdevol op de 
speelplaats te laten plaatsvinden. 
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MR 
De eerste vergadering van de MR 
heeft plaatsgevonden op 
donderdag 6 oktober. Er is 
gesproken over het jaarplan voor 
dit schooljaar, sociale veiligheid, 
arbo en de leerlingenraad die dit 
jaar zal starten. Wilt u een keer 
een vergadering bijwonen of heeft 
u een onderwerp wat u graag zou 
willen inbrengen in de MR? Stuur 
dan gerust een mailtje naar 
m.crommentuijn@skpo.nl en we 
nemen contact met u op. De data 
van de MR-vergaderingen zijn te 
vinden in het jaarprogramma.  
Bent u geïnteresseerd om lid te 
worden van de MR? We zijn voor 
volgend schooljaar op zoek naar 
een nieuw ouderlid! 
 
DE DIRECTIE 
Op uitnodiging van ons school-
bestuur, de SKPO, gaan Sandra 
Verstegen en Jan Bergmans van 11 
november tot 19 november op 
studiereis naar Toronto in Canada.  
Het belooft een erg inspirerende 
reis te worden met bezoeken aan 
het ministerie van onderwijs en 
diverse scholen. Ook zullen er 
lezingen worden bijgewoond en 
colleges worden gevolgd. 
                             

 
 
De dagelijkse leiding is die week in 
handen van de beide interne 
begeleiders. In geval van nood kan 
er een beroep gedaan worden op 
dhr. Henk Franken, directeur van 

SKPO-school Beppino Sarto. Henk 
Franken is een ervaren directeur 
die vertrouwd is met de gang van 
zaken op onze school. Daarnaast 
zullen 2 leerkrachten 2 dagen 
vrijgesteld worden van lessen om 
voorkomende directietaken te 
kunnen verrichten. 
 
ONBEKEND MAAKT ONBEVREESD 
Een oplettende ouder attendeerde 
ons erop dat de wijze waarop wij 
foto’s van onze kinderen op onze 
website en app plaatsen niet 
zonder gevaar is. Voor ons was dit 
aanleiding om advies in te winnen 
en maatregelen te nemen.  
De foto’s op de website zullen 
binnenkort enkel met behulp van 
een wachtwoord te zien zijn. Dit 
wordt later met u gecommu-
niceerd. Op de app komen enkel 
nog foto’s waarop kinderen niet 
herkenbaar in beeld zijn. 
We zijn ons bewust dat dit geen 
100% zekerheid verstrekt, maar 
we denken wel dat we ongewenst 
gebruik van de foto’s hiermee 
minder makkelijk maken. 
 
SCHAATSEN 

 
Op vrijdag 18 november wordt de 
jaarlijkse schoolschaatsprestatierit 
verreden. Van onze school hebben 
zich 90 leerlingen opgegeven.  Om 
18.00 uur start de 20 minuten rit 
en om 19.00 uur de 40 minuten rit. 
Muts en goede handschoenen zijn 
een absolute must. Schaatsen 

mailto:m.crommentuijn@skpo.nl
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kunnen voor €4,00 worden 
gehuurd bij de ijsbaan. 

 
OUDERBIJDRAGE 
Ouders die hun kinderen op de 
Wilakkers hebben, kunnen lid 
worden van de Oudervereniging bs 
De Wilakkers. Deze vereniging  
stelt zich tot doel met door hen 
georganiseerde activiteiten een 
aanvulling te zijn op het onderwijs 
van de school.  
 

 
 

U mag weten dat ik veel respect en 
waardering heb voor de wijze 
waarop onze ouderraad, met zeer 
beperkte middelen, er elke keer 
weer in slaagt activiteiten te 
organiseren waar de kinderen erg 
enthousiast over zijn. Ik vind het 
dan ook erg jammer dat er enkele 
ouders zijn die, zelfs na herhaalde 
aanmaningen, de contributie niet 
betalen. Als het lastig is voor u om 
te betalen kunnen we altijd bezien 
wat we kunnen doen. In 
Eindhoven is er de Stichting 
Leergeld die de ouderbijdrage 
betaalt als dat voor ouders 
moeilijk is. Uitgangspunt voor de 
ouderraad en de school is ALLE 
KINDEREN DOEN MEE.  
De hoogte van de contributie is erg 
bescheiden. Bedenk hierbij dat de 
kosten voor het overblijven door 
de school betaald wordt. Op veel 
scholen moet hiervoor een 
bijdrage betaald worden.  

Graag wil ik u vragen de 
contributie te voldoen of als dat 
moeilijk is dit kenbaar te maken. 
We zoeken dan samen naar een 
oplossing. 
 
OPEN PODIUM 
Na het succes van vorig jaar gaan 
we dit jaar een vervolg geven aan 
het Open Podium. Elke maand zal 
er een leerjaar het Open Podium 
invullen, waarbij u van harte 
welkom bent als uw kind in het 
betreffende leerjaar zit. Schrijft u 
deze data alvast in uw agenda! De 
middag start om 14.00 u, de 
deuren gaan om 13.50 u voor u 
open.  
 
18 november: Groepen 8 
25 november: Groepen 5 
27 januari: Groepen 3 
10 februari: Groepen 6 
24 maart: Kleuters KA, KB 
21 april: Kleuters KC, KD +instroom 
19 mei: Groepen 4 
30 juni: Groepen 7 
 
We hopen op gezellige middagen 
met een grote opkomst. 





 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 

Informatieavond 

 

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een 

schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 

Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 8 november een informatieavond 

voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.  

 

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De 

meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 

Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 

verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.  

Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 

veranderen. 

 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 

ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie 

over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het 

bedplassen aan te pakken.  

 

U bent van harte welkom op dinsdag 8 november in het St. Anna ziekenhuis in Geldrop . Vanaf 19.45 

uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor 

deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 

 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 

www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de 

sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 

 

 

http://www.ggdbzo.nl/


G 
de Bibliotheek^^ 

Eindhoven 

Eindhoven, 29 september 2016 Beste ouder(s) / 

verzorger(s), 

De Stichting openbare bibliotheek Eindhoven (hierna: "de Bibliotheek") biedt ten behoeve 

van leesbevordering aan zogenaamde SPIL centra en basisscholen en voorschoolse 

opvangcentra (hierna: "de Scholen") dienstverlening. 

De dienstverlening van de Bibliotheek bestaat onder meer uit het inrichten van een "Bibliotheek op 

school" waarbij kinderen middels een persoonlijk lidmaatschap bij de Bibliotheek in staat worden 

gesteld boeken te lenen. 

Voorgenomen verwerking van leerlinggegevens: 

Om gebruik te kunnen maken van de leenvoorziening van de "Bibliotheek op Schoof" is 

het noodzakelijk dat kinderen een lidmaatschap aangaan bij de Bibliotheek. Leerlingen 

krijgen een pasje en zijn geregistreerd in het leensysteem van de Bibliotheek. De 

bibliotheek heeft daarvoor individuele gegevens van de leerlingen nodig. De volgende 

gegevens worden daarvoor door de school aangeleverd: 

• Naam 

• geslacht 

• geboortedatum 

• groep 

• emailadres 

(hierna: de "Leerlinggegevens") 

De Bibliotheek gebruikt de Leerlinggegevens voor de volgende doeleinden: 

a) de leenadministratie; en 

b) het bieden van de mogelijkheid tot inzage in de lees- en leenhistorie door leerling en 

docent. 

Gedurende de periode dat een leerling lid is van de Bibliotheek registreert de Bibliotheek 

de lees- en leenhistorie van een leerling en zullen de leerlinggegevens bewaard blijven. Na 

deze periode worden de leerlinggegevens verwijderd uit het bestand van de Bibliotheek. 

De Bibliotheek heeft een privacy statement dat in de algemene voorwaarden 

Bibliotheek Eindhoven is opgenomen, daarin staat: 

• De Bibliotheek legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de 

aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over 

activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek.



 

De Bibliotheek Eindhoven 

• De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar 

leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet bescherming 

persoonsgegevens. 

• Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, 

aan te vullen of te verwijderen. 

• De Bibliotheek Eindhoven gebruikt de persoonsgegevens niet voor doeleinden die hiermee 

niet te verenigen zijn en staat deze niet af aan derden. Daarop kan een uitzondering worden 

gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van 

identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en 

vervolging van strafbare feiten. 

• De Bibliotheek is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 

haar leden en bezoekers van essentieel belang is voor haar dienstverlening en activiteiten. 

• De Bibliotheek heeft voor de beveiliging van de persoonsgegevens passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen. 

• Leden van de Bibliotheek hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te 

(laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat de school leerlinggegevens doorstuurt aan de bibliotheek, 

kunt u dat kenbaar maken bij de directeur van uw school. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te 
hebben. 

Directeur basisschool 



 

  

Zwemles 

Zoals u wellicht weet verzorgen wij voor de BSO-kinderen het vervoer naar de 

zwemles op de dinsdagen. We helpen de  kinderen indien nodig bij het aan- en 

uitkleden en blijven aanwezig tijdens de zwemles. De kinderen krijgen les bij Hydra, 

Zwem- en sportcentrum Eikenburg in Eindhoven. We hebben van diverse ouders de 

vraag gekregen om ook op andere dagen deze service aan te bieden. Na overleg 

met de zwemschool kunnen we ook op de donderdag vervoer gaan aanbieden voor 

startende zwemmers tot badje 1. Omdat we graag aan de behoefte willen voldoen 

onderzoeken we nu hoeveel kinderen gebruik willen maken van de service. Indien u 

gebruik wil maken van het vervoer op donderdag wil ik u vragen om dit via mail aan 

Edwin kenbaar te maken.  Bij voldoende animo kunnen we alles in gang zetten en 

definitieve afspraken maken. Natuurlijk mogen ook kinderen die nu op de wachtlijst 

voor de dinsdag staan hun dag wijzigen. 

Graag een reactie naar e.bakers@korein.nl 

We houden u op de hoogte van de vorderingen.  

Dag van de pedagogisch medewerker 

 

Het is al weer even geleden, toch willen we u namens het team alsnog hartelijk 

bedanken voor de aandacht die we ontvingen tijdens de dag van de pedagogisch 

medewerker. De oudercommissie zorgde voor een textielbord. Vele ouders en 

kinderen schreven er een warme boodschap op. Het bord hangt nu in de 

teamkamer. We zijn er erg blij mee. ‘s Middags verzorgde de oudercommissie een 

prachtige act compleet met zonnebloemen. Bedankt, we voelden ons echt in het 

zonnetje gezet. 

 

Haloween 

 

Afgelopen maandag vierden we Halloween met de BSO. De kinderen hadden een 

prachtig kostuum meegenomen en vroegen steeds: ‘Gaan we al eten?’ Om 18:00 

uur was het zo ver: op een Halloween-tafelkleed werden de soep en de broodjes met 

worst geserveerd. Maar liefst 80 kinderen hadden zich opgegeven voor de 

Halloweentocht. In groepjes vertrokken de kinderen steeds 10 minuten achter elkaar 

door de wijk. De deelnemende ouders hadden hun tuinen prachtig versierd met 

mooie pompoenen, rook, spannende muziek en veel lekkers. Alle kinderen hebben 

enorm genoten van de tocht. De kinderen werden bij ons kinderplein opgehaald. 

Daar werden  
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de verhalen door de kinderen uitgebreid verteld aan hun ouders. We kijken terug op 

een mooie en spannende avond! Alle deelnemende ouders bedankt voor uw inzet. 

Sinterklaas  

Na een Halloweentocht bereiden we ons weer voor op de intocht van Sinterklaas. In 

de week van 5 december staat er elke dag een activiteit op het programma. We gaan 

pepernoten bakken en krijgen pietengym. Een aantal kinderen volgen elke week 

muziekles die gegeven wordt op ons kinderplein door mijnmuziekles.nl. Zij geven in 

de week van 5 december een echt optreden met sinterklaasliedjes. Hopelijk geniet de 

Sint van onze activiteiten en brengt hij een bezoekje en misschien nog wat 

cadeautjes mee. 

Kerstvakantie 

 

Als het voor u al duidelijk is wanneer uw kind wel of niet komt in de kerstvakantie, dan 

kunt u eventuele afmeldingen en ruilaanvragen al aan ons doorgeven.  

Zodra de afmeldingen en ruilaanvragen voor ons bekend zijn, starten we met het 

maken van de kerstvakantieplanning. Op basis van beschikbaarheid kunnen we 

ruilaanvragen voor deze vakantie dan eerder aan u doorgeven dan een week van te 

voren. 
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