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EINDHOVEN MARATHON 
Op zondag 9 oktober wordt in 
Eindhoven de jaarlijkse marathon 
gelopen. Voorafgaand aan de 
wedstrijdmarathon vinden de Mini 
Marathon en de City Run plaats. 
Voor de kinderen die meedoen: 
we verzamelen om 9.15 uur bij 
RUN TO DAY aan de 
Geldropseweg. 
We lopen rond 9.30 uur samen 
naar de start op de Geldropseweg. 
Hier houden we een warming-up. 
Dan mogen we om 10.00 uur gaan 
beginnen!  
We spreken af dat de kinderen die 
sneller of langzamer willen rennen 
altijd bij hun maatje blijven, zodat 
er geen kinderen alleen de finish 
hoeven te bereiken.    
 

 
 
Mocht u komen aanmoedigen; op 
Stratumseind (ongeveer op het  
plein bij café Costa) staan vanaf 
10.00 uur ook een aantal leer-
krachten. U kunt ons herkennen 
aan de Wilakkers strandvlag en 
aan het mooie Wilakkers tenue.  
 

 
OKTOBER WIJNMAAND 
Een equinox  (dag en nacht-
evening) is een tijdstip in het jaar 
waarop de zon loodrecht boven de 
evenaar staat, of anders bekeken, 
de tijd dat de zon langs één van de 
snijpunten van de ecliptica en 
hemelequator gaat. 

 
De verbindingslijn aarde-zon 
passeert tijdens de equinox juist 
het vlak van de aardse evenaar (de 
evennachtslijn), op weg van zuid 
naar noord, of andersom. Op het 
tijdstip van de equinox is de lengte 
van dag en nacht overal op aarde 
ruwweg gelijk, namelijk een half 
etmaal, en komt de zon precies in 
het oosten op Dit jaar was het op 
22 september om 14.21 uur. 
U hoort wel, in een vorig leven ben 
ik onderwijzer geweest. Wat een 
wijsheid.  
 
Lieve mense ,n  d     e herfs   t is 
begonnen en de natuur maakt zich 
op voor de winter. Ook voor de 
school veranderen de omstandig-
heden. De eerste nachtvorst 
hebben we al gehad en de winter 
zal niet lang op zich laten wachten. 

‘t Wakkertje 
Nieuwsbrief van Spilcentrum Tuindorp 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecliptica_(astronomie)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost_(windstreek)
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De herfstbladeren worden 
wekelijks door de conciërge 
opgeruimd. Bij de 3 ingangen 
worden na de herfstvakantie 
alvast sneeuwschuivers en 
strooizout geplaatst.  Het zou fijn 
zijn als in voorkomende gevallen 
enkele ouders ’s morgens bij het 
brengen van de kinderen even 
meehelpen een pad te maken als 
het gesneeuwd heeft. De 
leerkrachten zijn bezig met de 
voorbereidingen van de lesdag, 
dus die kunnen niet schuiven. 
Bedankt alvast. 
 
22 MAART 
Een erg oplettende ouder kwam 
bij mij met de opmerking dat in 
het vakantieplan 22 maart 2017 
staat aangeduid als studiemiddag 
en in het jaarprogramma als 
studiedag. Omdat het een 
woensdag betreft zou dat laatste 
betekenen dat de kinderen die dag 
vrij zouden zijn. Dat is niet het 
geval!   
Voor de kinderen is het die 
woensdagochtend gewoon school 
en de leerkrachten hebben die 
middag een studiemiddag. Mijn 
excuses voor deze fout. 
 
SCHOOLSCHAATSPRESTATIERIT 
Op 18 november wordt de 
jaarlijkse schoolschaatsprestatierit 
georganiseerd. Hoort deze 
mededeling niet thuis in het 
Wakkertje van november zult u 
zeggen. Dat klopt, maar in de 
bijlage bij dit Wakkertje kunt u 
lezen dat wij u willen vragen uw 
kind voor 14 oktober op te geven. 
De maand die tussen beide data 
ligt is schijnbaar nodig om e.e.a. te 
organiseren. Wij hebben daar geen 
invloed op.  

KINDERBOEKENWEEK 
Potdikkes,      begint        de      Kinder-
boekenweek,   heeft    de    Wilakkers 
een studiedag gepland.    Dit   heeft 
alles   te   maken   met   het feit dat   5 
oktober ook   de   Dag van de Leraar 
was         en          ons          bestuu        r  een 
evenement voor alle SKPO-scholen 
georganiseerd           ha       d  in           het 
Parktheater   . Ons   voltallig   e  team 
gaf   daa  r  vanzelfspreken  d  acte   de 
présence.  
 

  
 
‘Voor altijd jong’ is het thema. 
Oma’s en opa’s staan centraal. Een 
van de activiteiten was de 
kleedjesmarkt waar kinderen hun 
boeken konden kopen en 
verkopen. 
 

 
 
Leuk was het om te zien dat er 
veel opa’s en oma’s gehoor 
hebben gegeven aan de 
uitnodiging  om te komen voor-
lezen. Dank hiervoor! 
De kinderen hebben genoten (en 
de voorlezers volgens mij ook). 



MR 
De eerste vergadering van de 
medezeggenschapsraad heeft 
plaatsgevonden op donderdag 6 
oktober. Hierin 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 d at 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 jaarpro-
gramma.  
Bent u geïnteresseerd om lid te 
worden van de MR? We zijn voor 
volgend schooljaar op zoek naar 
een nieuw ouderlid!  

 

mailto:m.crommentuijn@skpo.nl
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Datum: 7 okt 2016 

 

Onderwerp: Schoolschaatsprestatierit vrijdag 18 nov. 2016  

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Ook dit jaar organiseert IJsclub Eindhoven in nauwe samenwerking met 

IJssportcentrum Eindhoven de Basisscholen Prestatieritten voor de leerlingen 

van alle basisscholen in Eindhoven. Het evenement vindt dit jaar plaats op vrijdag 

18 november 2016. Er wordt gestart in twee groepen. De start voor de 20-

minutenrit is om 18.00u en de start voor de 40-minutenrit is om 19.00u. De 

Basisscholen Prestatierit vindt plaats in het overdekte IJssportcentrum 

Eindhoven (Antoon Coolenlaan 3, 5644 RX Eindhoven).  

 

Er worden naar keuze 20 of 40 minuten rondjes geschaatst op de overkapte 400 

meter baan. Snelheid speelt hierbij geen rol. Wel moeten de leerlingen in staat 

zijn zich zelfstandig op het ijs te begeven i.v.m. beperkte toegankelijkheid van 

begeleiders op het ijs. Om veiligheidsredenen hebben wij ervoor gekozen om 

alleen kinderen vanaf 6 jaar* deel te laten nemen aan het evenement.  

Kinderen moeten dus zelfstandig kunnen schaatsen zonder schaatsrekje. 

Handschoenen en muts zijn verplicht!  

 

Er zijn 2 herkenbare begeleiders vanuit school op het ijs en er schaatsen 

herkenbare begeleiders vanuit de ijsclub. Ieder kind ontvangt na afloop van ons 

een mooie medaille als aandenken aan dit spektakel.  

De ijsbaan is voor familieleden, kennissen en vrienden van de deelnemers tijdens 

de prestatietocht gratis toegankelijk. Zij mogen echter niet tijdens het 

evenement op het ijs.  

Na afloop is er de mogelijkheid voor deelnemers en supporters om gratis te 

schaatsen op de 400 meter baan of in de ijshockeyhal tijdens Disco on Ice. Er 

hoeft dus geen extra ticket gekocht te worden.  
 
 
 
 

* Deelnemers moeten op de dag van het schaatsen 6 jaar of ouder zijn  
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Deelname kost € 2,00 per kind. Indien de kinderen geen eigen schaatsen hebben, 

zijn deze te huur bij de schaatsverhuur in het IJssportcentrum. De kosten van 

het huren van schaatsen bedragen € 4,00.  

 

Opgave is als volgt. Doe 2 euro in een envelop. Schrijf op deze envelop:  

Naam kind: …….  

Groep: …….  

Hoe lang hij/zij gaat schaatsen (20 of 40 minuten): …….  

Graag voor 14 oktober inleveren bij de leerkracht van uw kind. Na deze datum 

kunnen wij de aanvraag niet meer verwerken!  

 

Met sportieve groet,  

Rachel van de Zand, Michelle van Sonsbeeck, Maartje Pronk, Sandra Verstegen 
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Eindhoven, 7 1- 0-2016 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

We gaan ook dit schooljaar weer creadagen  organiseren op de Wilakkers, niet zoals andere jaren op 

vrijdagmiddag, maar op woensdagochtend! 

Wat houdt dit in? Er worden 8 creamorgens op de woensdag gehouden. Twee keer voor de groepen 3 en 4, 

twee keer voor de groepen 5 en 6, twee keer voor de groepen 7 en 8 en twee keer voor de kleutergroepen. 

Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 van 10.30 u tot 12.30 u en voor de groepen 1/2 van 11.15u tot 12.15u.  De 

eerste ronde start meteen na de herfstvakantie en de tweede ronde meteen na de carnavalsvakantie. Op 

deze ochtenden gaan de kinderen in gemengde groepjes op welke manier dan ook creatief aan de slag. Dat 

kan dus betekenen dat ze gaan knutselen, maar ook koken, dansen en toneelspelen horen tot de 

mogelijkheden! 

Wat vragen we van de ouders ? Wij zoeken  ouders die een leuke, creatieve activiteit kunnen bedenken, 

voorbereiden en begeleiden. Dit betekent dat je de hele tijd bij dezelfde activiteit aanwezig bent om een 

groepje uitleg te geven en te helpen waar nodig.  

Kan of wil je niet op de woensdagochtend helpen, maar heb je wel leuke, originele ideeën? Schroom dan 

niet om die ideeën met ons te delen! 

De creamorgens van de tweede ronde zijn dus na de carnavalsvakantie, tegen die tijd krijgen jullie daar 

nog bericht over, maar misschien is het een idee om het al in je agenda  te zetten. 

 

De creamiddagen van de eerste ronde zijn:  

Voor groep 5-6 op 2 november  

Voor groep 3-4 op 9 november  

Voor de kleuters op 16 november  

Voor groep 7-8 op 23 november 

De tijden zijn als volgt : 

10.00 uur aanwezig en materiaal verzamelen 

10.15 uur alles klaar zetten 

10.30 uur beginnen met activiteit 

12.15 uur opruimen 

12.30 uur naar huis 

Voor de kleutergroepen gelden andere tijden , maar die krijgen jullie nog te horen. 

Basisschool De Wilakkers  



   

Jullie zouden ons en de kinderen een enorm plezier doen als je op (één van) deze morgens  komt helpen! 

Als je een activiteit bedenkt, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden: 

- Een groep is maximaal 10 leerlingen groot (bij de kleuters maximaal 5 leerlingen). 

- De activiteit moet in één ochtend afgerond zijn, dus bv. een knutsel moet echt af zijn. Drogen kan 

natuurlijk wel in de klas. 

- Materiaal zoveel mogelijk van school gebruiken (dit om de kosten te beperken). Het is natuurlijk 

ook mogelijk om kosteloos materiaal te gebruiken zoals dozen, lege flessen etc. Mochten er dan 

toch nog materialen aangeschaft moeten worden, dan altijd even in overleg met een van de 

commissieleden. 

- Soms duren activiteiten niet zo lang of zijn kinderen sneller klaar, dan is het wel handig als er nog 

extra werk is. Ook dit kan in overleg met een commissielid. 

- Als je een groepje samen met een andere ouder wilt begeleiden, vermeld zijn of haar naam dan bij 

de inschrijving, dan kunnen we daar rekening mee houden. 

- Als er even geen inspiratie is, kun je altijd  met één van de commissieleden gaan praten: o.a. juf 

Femke (f.vandeven@skpo.nl) heeft al wat ideeën achter de hand. 

- Zorg er wel voor dat alles op tijd aanwezig is en klaar staat (materiaal, scharen, verf, plak etc.) 

zodat we ook meteen kunnen beginnen. Vraag als het nodig is hulp aan de degene die bij je groep 

hoort of aan Femke; wij staan voor je klaar! 

Aanmelden vóór 21 oktober als volgt: 

- Naam deelnemer. 

- Naam van je kind + de groep waar het in zit. 

- Mailadres 

- Welke dagen doe je mee en in welke groep(en). 

- Wat ga je doen en wat heb je eventueel nog nodig (dit natuurlijk alleen maar als je zelf al 

een idee hebt).      

                                                                                    

Kleuters     aanmelden bij juf Merel: m.bakker@skpo.nl 

Groep 3-4  aanmelden bij juf Leonie: l.aalbers@skpo.nl 

Groep 5-6  aanmelden bij juf Marlies: m.ebbing@skpo.nl 

Groep 7-8  aanmelden bij juf Tamara: t.stamoulis@skpo.nl 

 

Creatieve groeten,  

de creacommissie 



  
 

 

 

 

 

 

 

Lees snel de achterkant en neem me mee! 

http://kanjeronline.nl/#start
http://kanjeronline.nl/#start
http://kanjeronline.nl/#start
http://kanjeronline.nl/#start
http://kanjeronline.nl/#start


  
 

 

 

WAT IS STICHTING KANJER: 
Stichting Kanjer organiseert in samenwerking met Stichting Omnia, vrijwilligers & stagiaires 
KOSTELOOS kanjerweekenden én aansluitend 5 kinder- & ouderbijeenkomsten voor gescheiden 
éénouder/samengestelde gezinnen uit EINDHOVEN. Waarom kosteloos? Veel ouders in scheiding 
hebben simpelweg niet de financiële middelen. Dankzij subsidie van de gemeente Eindhoven, een 
sponsorpot van bedrijven, hulp van alle vrijwilligers & stagiaires én gebruik van locatie basisschool de 
Wilakkers, is dit alles KOSTELOOS mogelijk. Gewoon omdat het zo kei hard nodig is! 
 
VOOR WIE? 
# Kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar uit Eindhoven waarvan de ouders 3 maanden of langer uit 
elkaar zijn. Is er een diagnose gesteld, dan wel bijzonder gedrag bekend, dan zal er een 
afstemmingsoverleg met ouders & betrokken derden plaats vinden. 
# Het maakt voor deelname niet uit of het een vechtscheiding is, iedereen is welkom. 
# Voor ouders met werk of geen werk. 
# Voor gescheiden gezinnen van ieder willekeurige etniciteit. 
 
WAT BIEDT STICHTING KANJER? 
Een laagdrempelig, kosteloos en preventief gezinsaanbod wat bestaat uit: 
 
STAP 1:  
Alleen de kinderen nemen deel aan het Kanjerweekend op locatie Polvokamp te Riethoven. 
Doel: De kinderen komen bij elkaar om plezier te maken, ervaringen te delen, rugzakjes te legen en 
hun hartjes te vullen. Dit alles is onder begeleiding van professionele vrijwilligers (o.a. kindercoaches, 
leerkrachten, pedagogen, KIES-coaches etc.) Uniek en onmisbaar is de diversiteit aan workshops en 
coaches en kinderen kiezen zelf óf, wanneer, hoe en met wie zij hun emoties/ervaringen delen.  
Uitgangspunt is: Niets moet, alles mag! De workshops bestaan o.a. uit: paardencoaching, boksles, 
theater, kinderyoga, Sherborn etc. gegeven door tal van enthousiaste professionele vrijwilligers. 
Datums 2016: 9 – 10 april, 28 – 29 mei en 5 – 6 november  
 
STAP 2:  
Na het kanjerweekend volgt er 1 maal in de week, tegelijkertijd, een kinder- én oudercoaching op 
locatie Basisschool de Wilakkers.  
*Kindercoaching:  
5 bijeenkomsten met een diversiteit aan methodieken: Iedere bijeenkomst bestaat uit een uur KIES-
training en een uur Rots&Water training of Signs of Safety, systemisch werk/poptalk, of een creatieve 
activiteit.  Het doel van de kindercoaching is: De scheiding beter leren begrijpen en accepteren, de 
eigen kracht van kinderen versterken, leren opkomen voor zichzelf en de kindplek (her)pakken. Het 
vergroten van het zelfvertrouwen en weerbaarheid staan centraal want deze kids zijn meer dan ‘een 
kind van gescheiden ouders’. De ervaring is dat er ook hele mooie vriendschappen tussen kinderen 
ontstaan… 
*Oudercoaching:  
5 bijeenkomsten waar ouders de cursus Triple P Transitions, oftewel positief opvoeden na scheiden, 
krijgen. In samenwerking met Stichting Omnia (initiatiefneemster Najat Toub), wordt deze cursus 
door gecertificeerde Triple P trainers gegeven. 
Het doel van de oudercursus is: Ouders leren zeer praktische vaardigheden voor het omgaan met de 
veranderingen als gevolg van de scheiding en delen ervaringen met elkaar. Beide ouders kunnen 
deelnemen, maar zij zitten nooit in dezelfde groep. 
 

Ben je nieuwsgierig? info@stichtingkanjer.nl / 06-46408766 Groetjes Janine de Haas 

http://kanjeronline.nl/#start
http://kanjeronline.nl/#start
http://kanjeronline.nl/#start
http://kanjeronline.nl/#start
http://kanjeronline.nl/#start
mailto:info@stichtingkanjer.nl


 

  

Ophalen van uw kind bij de campus 

We merken bij het ophalen van de kinderen dat er steeds meer ouders zijn die hun 

kinderen op het speelplein ophalen of verzoeken dat hun kind buiten klaar staat. 

Omdat wij graag ook persoonlijk contact hebben met u als ouder willen we u 

verzoeken om toch even zelf naar boven te komen zodat de pedagogisch 

medewerkers met u een overdracht kunnen doen. 

Alleen als u schriftelijke toestemming heeft gegeven mogen kinderen zelfstandig het 

kinderplein verlaten. 

Zomerfeest 

Vorige week vierde we met u ons (na) zomerfeest. De werkgroep van pedagogisch 

medewerkers heeft er een mooi feest van gemaakt., namens de werkgroep bedankt 

voor uw komst en hieronder een bericht: 

Ons zomerfeest stond dit jaar in het teken van de Ibiza sfeer. Met de muziek en 

kraampjes was er een gezellig feestje voor jong en oud. We hadden kraampjes waar 

wat drinken en eten gehaald kon worden zoals een hot dog, fruit, ijs kraam en sap 

bar. Op de relaxkussens kon dit genuttigd worden. Bij onze schmink kraam was het 

aansluiten in de rij. De goochelaar deed trucjes in de tuin en verzorgde een show. 

Bedankt voor alle complimenten, we kijken terug op een geslaagd zomerfeest! 

VVE 

Voor de ouders waarvan uw kind gebruik maakt van de peutergroep en andere 

geïnteresseerde hebben we de VVE themabrief bijgevoegd. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Regen 

Het regent buiten. Daar valt veel aan te ontdekken! Hoe voelt regen? En wat hoor je als het 

regent? Hoe zien de regendruppels op de ruiten eruit en wat trek je aan als je in de regen naar 

buiten gaat? 

Activiteiten 

 Puk laat zijn paraplu aan de kinderen zien en de kinderen doen voor hoe Puk zijn paraplu 

buiten in de regen moet gebruiken. 

 De kinderen laten elkaar hun regenjassen, laarzen en regenhoeden zien. En welke regenjas 

past bij Puk? Blijven de kinderen droog in de regen met hun regenkleding aan? 

 De kinderen tikken met een stokje of hun vingers op de tafel of op de grond. het lijkt precies 

op het geluid van regendruppels. 

 De baby's voelen aan regendruppels en luisteren naar het tikkende geluid van de regen. Ze 

spelen met de bal en kijken naar bellen blazen. 

 De kinderen stampen in de plassen en leren een regen liedje. 

 De kinderen scheuren regendruppels van papier. Ze maken een kunstwerk met gekleurde 

druppels op papier en spelen met nat en droog zand. 

Voorleesverhaal 

Masja heeft nieuwe regenkleren en wil in de regen buiten spelen. Maar de zon schijnt. Hoe moet dat 

nu? Papa bedenkt een oplossing. Masja mag met haar regenkleren aan onder de douche. 

Liedje 

Het regent (op de wijs van ‘het regent, het regent, de pannetjes worden nat) 

Het regent, het regent, iedereen wordt nat. De druppels vallen op....Vul een lichaamsdeel in, bijvoorbeeld mijn been, 

mijn hoofd). Spat, spat, spat! 

Spelenderwijs ontwikkelen 

Door het meedoen aan de spelactiviteiten van dit thema; 



 

 Vertelt uw kind wat voor weer het is; 

 Leert uw kind benoemen wat bij regenachtig weer past (zoals welke kleren je dan aantrekt); 

 Doet uw kind mee aan een spel in de groep en begrijpt de bedoeling van het spel ; 

 Onderzoekt uw kind al spelend de eigenschappen van water, zand, en papier en vertelt hij er 

iets over; 

 Leert uw kind verschillende begrippen te gebruiken, zoals 'binnen', 'buiten', 'droog' en 'nat', 

'hard' en 'zacht'. 

Hoe kunt u aansluiten bij dit thema? 

Kijkje in de groep 

 Tijdens dit thema gaan de kinderen regeninstrumenten maken. Heeft u het geluid al 

gehoord? 

Verzorgen 

 Doe in bad een regenbuitje na met een gieter, een vergiet of de douche. Zing het liedje ‘het 

regent’. Durft uw kind zijn hand in de regenbui te houden? En zijn neus of zijn hoofd? Durft 

uw kind in de regenbui te staan? Stimuleer uw kind, maar dwing het nooit. 

Samen praten 

 Vraag welke regenkleding uw kind heeft. Heeft uw kind een jas met capuchon of 

regenlaarzen? Of vraag uw kind wanneer jullie droog blijven. Met of zonder paraplu? 

 Kijk samen met uw kind naar buiten. Wat zien jullie? Wat voor weer is het? Regent het? 

Schijnt de zon? En als jullie naar buiten gaan, is het koud of warm, nat of droog? Stimuleer 

uw kind om zoveel mogelijk zelf te vertellen van wat voor weer het is. Door regelmatig met 

uw kind over het weer te praten, wordt hij zich bewust van zijn omgeving. 

Bewegen 

 Tijdens een regenachtige periode speelt uw kind misschien minder vaak buiten dan anders. 

Toch moet uw kind zijn energie kwijt. Doe daarom binnen een activiteit waarbij uw kind zich 

kan bewegen. Doe samen een regendans op muziek. Of leg een groot kussen neer en zeg dat 

het een regenplas is, waar uw kind lekker in mag springen en stampen. 

Spelen 

 Wanneer uw kind bang is voor onweer, helpt het soms om het onweer na te spelen. laat uw 

kind met een zaklamp de lichtflitsen nadoen en met een pollepel op een pannendeksel slaan 

om de donder na te doen. 

Ontdekken 

 Misschien vindt uw kind waterverven leuk. Op deze leeftijd gaat het er vooral om dat uw 

kind ervaart wat er gebeurt als hij een kwastje een in water en verf doopt en daarna op 



 

papier uitsmeert. Het plezier in het doen staat voorop. Is uw peuter als ouder, vraag hem dan 

eens wat hij heeft geschilderd. 

 Zet samen met uw kind een paar bakjes ven verschillende grootte buiten in de regen. Kijk na 

een flinke regenbui hoeveel water er in de bakjes zit. Laat uw kind ontdekken dat niet alle 

bakje even vol zijn. Als uw kind met het water in de bakjes speelt, krijgt hij begrip voor 

hoeveelheden en krijgen begrippen 'vol', 'leeg', 'meer' en 'minder' betekenis voor uw kind. 

Wanneer het te koud is, kan uw kind natuurlijk ook in bad met water spelen. 

 Kinderen houden er van om geluid te maken. Doe het geluid van de regen na door met jullie 

vingers te trommelen. Trommel op verschillende oppervlakken, zoals op de tafel, op het 

raam, op de vloer en op de bank. Hoort uw kind het verschil? En lukt het uw kind ook om te 

variëren in hard en zacht? 

 

Wilt u uw kind regenlaarzen en een regenjas meegeven naar Korein zodat wij buiten in de regen 

kunnen spelen. Mocht u nog oude regenlaarzen/ regenjassen enz. hebben dan ontvangen wij die 

graag.  

 

Veel speelplezier! 
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