
 

Agenda december 2016 

-13-12: rapportavond 

-15-12: rapportavond 

-22-12: Kerst avondviering 

-23-12: 12.00 uur uit 

-25-12: 1e kerstdag 

-26-12: 2e kerstdag 

-26-12 t/m 06-01: 

            kerstvakantie 
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DE WINTERMAANDEN 
De wintermaanden staan weer 
voor de deur. Het kan gebeuren 
dat de wereld bedekt is met een 
mooi wit tapijt of dat de straten 
omgetoverd zijn in ware glijbanen. 
In deze winterse feestvreugde 
deelt ook onze speelplaats.  
 

 
 
Michel onze conciërge heeft al 
voorzorgsmaatregelen genomen. 
Bij alle ingangen staan emmertjes 
strooizout en sneeuwschuivers. 
Mogelijk kunnen we uw hulp goed 
gebruiken om de ingangen van de 
school goed bereikbaar te 
maken/houden voor de kinderen 
door een “pad” te maken van de 
poorten naar de toegangsdeuren. 
Het is hierbij echt niet de 
bedoeling dat de hele speelplaats 
“schoon” gemaakt wordt. Voor 
winterse sneeuwpret moet 
natuurlijk ook plaats zijn. 
 
INSTROOMGROEP 
Na de Kerstvakantie starten we 
weer een instroomgroep voor de 

jongste kleuters. Op deze wijze 
trachten we de groepsgrootte van 
de vier andere kleutergroepen  
binnen redelijke perken te 
houden. We starten met jawel… 
drie kleuters. Per week komt er 
(gemiddeld) ongeveer 1 kleuter bij 
zodat er aan het einde van het jaar 
ongeveer 20 kleuters in deze groep 
zullen zitten.  Onderwijskundig 
heeft deze instroomgroep duidelijk 
voordelen. Niet voor elk kind is de 
gang naar school even makkelijk. 
De juf kan bij dit aantal kinderen 
optimaal aandacht schenken aan 
de nieuwkomertjes. Dit jaar zullen 
we gaan bezien of we deze luxe 
ook in de jaren die voor ons liggen 
kunnen handhaven.  
De leerkrachten voor deze groep 
zijn Juf Yvonne van Haalen, u 
welbekend en Juf Danielle 
Delahaye. Juf Danielle is nieuw. 
 
LEERLINGENRAAD 
Een van de aanbevelingen van de 
inspecteur tijdens het laatste 
inspectiebezoek was de oprichting 
van een leerlingenraad. Het 
welzijn van de kinderen krijgt een 
steeds belangrijkere plaats in ons 
onderwijs en het is ronduit goed 
dat dit onderwerp midden in de 
belangstelling staat. 
Inspraak en medezeggenschap van 
kinderen is hierin belangrijk. Op 
deze wijze voelen zij zich 
betrokken bij het beleid van de 
school en de dagelijkse gang van 
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zaken. De eerste bijeenkomsten 
zijn al gepland. De inrichting van 
het plein naast de school is een 
van de eerste zaken waar de raad 
zich over gaat buigen. Ook het 
speelgoed op het plein tijdens de 
grote pauze zal onderwerp van 
gesprek zijn. 
Hieronder de aankondiging van de 
raad. 
 

 
 
De 1e vergadering van de 
leerlingenraad zal plaatsvinden op 
vrijdag 16 december. We beginnen 
om 12.45 na de middagpauze in de 
koffiekamer. De vergaderingen 
zullen ongeveer 45 min tot een uur 
duren. Van elke vergadering zal 
een verslag worden gemaakt  dat 
kan worden teruggevonden op de 
schoolwebsit. Juf Marte zal de 
vergadering voorzitten. 
 
Dit zijn de klassenvertegen-
woordigers van dit schooljaar: 
5a - Milou Dijsselbloem 
5b - Pien van Sambeeck 
6a - Tijl Senden 
6b - Jules Klaassen 
7a - Jinte Hendriks 
7b - Niek v.d. Vleuten 
8a - Jip Senden 
8b - Joran v. Hauwe 
 
De andere vrijdagen waarop de 
leerlingenraad zal vergaderen: 

20 jan, 17 feb, 31 mrt, 19 mei, 23 
jun. 
Groetjes van de 
leerlingenraadcommissie! 
 
Graag wens ik de leerlingenraad 
heel veel succes toe! 
 
GEZOND TRAKTEREN 
Op elke school komt dit 
onderwerp wel eens ter sprake. 
Gezonde voeding is een 
vanzelfsprekendheid, maar over 
gezond trakteren lopen bij ouders 
en scholen de meningen nogal 
eens uiteen. Het standpunt van de 
school in dezen is duidelijk: gezond 
waar het kan. 
Op internet zijn heel leuke ideeën 
te vinden over gezonde traktaties 
die er bovendien ook nog heel 
aantrekkelijk uitzien. U zult zien 
dat u bij de kinderen, de 
leerkrachten maar zeker ook bij 
andere ouders bewondering oogst 
als u er werk van maakt. 
 

  
 
DECEMBERMAAND 
De gezelligste maand van het jaar 
is  in volle gang  en zelfs de  
weergoden hebben zich tot nu toe 
van hun beste zijde laten zien. Een 
maand van rode mantels en lange 
baarden die de huiselijke 
gezelligheid voor jong en oud 
luister bij komen zetten.  
 
Heel graag wil ik u en uw kinderen, 
mede namens het schoolteam, 
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heel veel gezelligheid toewensen 
tijdens de feestdagen en ook 
alvast alle goeds voor 2017. Ook 
wil ik u bedanken voor het 
vertrouwen dat wij hebben mogen 
genieten doordat wij uw kinderen 
mochten begeleiden in hun 
ontwikkeling. Tot slot hoop ik 
oprecht dat het nieuwe jaar moge 
brengen wat u ervan verwacht. In 
ieder geval wens ik u  gezondheid 
toe en alle geluk! 
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Eindhoven, 6 december 

 

Nieuws van de kerstcommissie! 

Donderdag 22 december zal het gebruikelijke kerstdiner plaatsvinden.  

Om voor een gevarieerd en enigszins gezond diner te zorgen zal er bij de deur van elke klas 

een lijst hangen waarop u kunt inschrijven wat u met uw kind gaat maken.  

Het diner start om 17.00 uur en eindigt om 18.15 uur. Vanaf 16.55u mogen de hapjes alvast 

naar binnen gebracht worden. De tafel zal gedekt zijn, dus u hoeft geen 

bord/beker/bestek mee te geven! 

Om 18.15 uur kunt u uw kind weer ophalen in de klas. Vanaf dan zal er voor ouders een 

borrel in de hal geschonken worden. Deze borrel duurt tot 19.15u.  

Wilt u er voor zorgen dat u tijdens dit uurtje uw kind(eren) ook in de gaten houdt? In het 

lokaal van juf Leonie (4A) zal een kerstfilm gedraaid worden, zodat er ook wat vermaak is 

tijdens dit uur.  

In elk geval is het niet de bedoeling dat de kinderen nog boven komen of rennend de school 

doorgaan. Dit zullen de leerkrachten van te voren ook bespreken met de kinderen.  

 

Dit jaar hebben we gekozen om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald huis.  

We informeren de kinderen over dit goede doel. In de komende weken zullen we met de 

kinderen weer aan de slag gaan om een leuk cadeau te maken. U mag dit aan het einde van 

de kerstavond ‘kopen’ voor een zelf gekozen bijdrage. We hopen op een mooie opbrengst!  

 

Vrijdag 23 december gaan we met de hele school naar de Sint Joriskerk. Daar gaan we 

liedjes zingen en krijgen we het kerstverhaal te horen van de pastoor en te zien door de 

levende kerststal. Nieuw dit jaar is dat u welkom bent tijdens deze kerkdienst! We willen 

vragen om na de laatste groepen aan te sluiten op de banken. De kerkdienst begint om 09.15 

uur en duurt ongeveer een half uurtje. Na de dienst lopen de klassen terug naar school, 

waar we in de klas de dag af zullen sluiten. Om 12.00 uur is de school uit.  

 

We hopen op een sfeervol (wit?) kerstfeest! 

 

De kerstcommissie, 

 

Marian, Merel, Eva, Elise, Justin, Mireille en Leonie 

                                                                                                                           
 

Basisschool De Wilakkers  



 

Email:  stratumseavond4daagse@gmail.com                                                                                                                                          
Website: www.avondvierdaagse-stratum.nl 

Wandel je ook mee? 

 

Met de Stratumse Avond 4-daagse! 

 

Voor de derde keer op een rij organiseert een groep vrijwilligers in Stratum de avond 

vierdaagse 2017. 

We starten op dinsdag 16 mei en wandelen weer iedere avond 5 km. 

Noteer daarom alvast in uw agenda: 

dinsdag 16-05-2017 t/m vrijdag 19-05-2017 

Stratumse Avond 4 Daagse 

Van jong tot oud: iedereen is welkom. Gezellig wandelen met de hele familie. Elke avond 

is er een andere route van 5 km. Iedereen die 4 avonden heeft meegelopen ontvangt bij 

binnenkomst op vrijdagavond tegen inlevering van zijn/haar stempelkaart een medaille. 

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. De buurtverenigingen en diverse scholen in 

Stratum zullen in het voorjaar van 2017 nader worden geïnformeerd. Natuurlijk rekenen 

we op een grote opkomst. 

Heeft u vragen of ideeën, neem dan gerust contact met ons op via 

stratumseavond4daagse@gmail.com 

 

 

 

Bestuur SA4D 

mailto:stratumseavond4daagse@gmail.com
http://www.avondvierdaagse-stratum.nl/
mailto:stratumseavond4daagse@gmail.com


Enquête Project Waterdicht 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 

Door middel van deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van het onderzoek Project 
Waterdicht, dat namens Gemeente Eindhoven, het VSG en Sportformule Eindhoven in werking is 
gesteld.  
In het schooljaar 2012/2013 is de sector Sport & Bewegen namens gemeente Eindhoven in 
samenwerking met de schoolbesturen, Sportformule Eindhoven en de gemeentelijke zwembaden 
gestart met het project Waterdicht. 
Tijdens dit onderzoek wordt de zwemvaardigheid en de zwemveiligheid van alle basisschoolkinderen 
uit de groepen 3, 5 en 8 in Gemeente Eindhoven gemonitord. Het uiteindelijke resultaat van dit 
onderzoek zal worden vergeleken met de vier andere grote steden van Nederland: Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
 
Tijdens dit onderzoek dat op woensdag 12 december zal plaatsvinden, zullen medewerkers van 
Sportformule Eindhoven een enquête komen afnemen bij alle basisschoolkinderen in Gemeente 
Eindhoven in de groepen 3, 5 en 8. In deze enquête wordt gevraagd of de kinderen wel of geen 
zwemdiploma hebben en of zij (ooit) zwemles hebben gevolgd of op dit moment nog volgen. 
 
Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende 
emailadres: p.adelaars@eindhoven.nl. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Rick Mennes 
Project Waterdicht 
Sportformule Eindhoven 
 
Patrick Adelaars 
Gemeentelijke zwembaden Eindhoven 



 

 

 
VVE peutergroepen 
 
De peutergroepen hebben de themabrief toegevoegd aan deze nieuwsbrief als 
bijlage. Hierin kunt u lezen wat het volgende thema is en welke activiteiten worden 
voorbereid voor de kinderen. 
 
Nooduitgang 
 
We doen er alles aan om te voorkomen dat er zich calamiteiten voordoen op of rond 
het kinderplein. Jaarlijks houden we een brandoefening en nemen we een risico 
inventarisatie af in alle ruimtes van het pand om de veiligheid te blijven 
optimaliseren.  
 
Tijdens deze inventarisatie hebben we geconcludeerd dat er door ouders fietsen 
worden geplaatst voor de nooduitgang van de babygroepen. Bij een calamiteit 
maken de babygroepen gebruik van evacuatiebedden, waarmee zij langs de 
fietsenstalling het pand verlaten. 
Er hangt dan ook een bord: nooduitgang hier geen fietsen plaatsen. Het gebeurt 
regelmatig dat er toch fietsen worden geplaatst onder dit bord. 
We willen u vriendelijk verzoeken om hier geen fietsen te plaatsen, maar alleen in de 
daarvoor bestemde fietsenrekken. Wij zouden het zeer waarderen als u hier gehoor 
aan geeft, zodat de nooduitgang ten alle tijden bereikbaar is. Bedankt voor uw 
medewerking. 
 
Kerstfeest voor alle ouders en kinderen op 20 december 
 
Op 20 december vieren we ons jaarlijkse kerstfeest met ouders en kinderen. Er is 
een hapje en drankje aanwezig en we zorgen voor een activiteit voor de kinderen. U 
bent van harte welkom tussen 16:30 en 18:30. Gezellig als u erbij bent! 
 
Kerstvakantie 
 
Als het voor u al duidelijk is wanneer uw kind wel of niet komt tijdens de 
kerstvakantie, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om dit door te geven via het 
ouderportaal? U kunt hierin ook uw ruilaanvragen vermelden. 
Zodra de aanwezigheid van alle kinderen bekend is kunnen we beginnen met het 
maken van een passend rooster en een activiteitenplanning. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Thema Kerst, 12 december tot en met 30 december. 

Activiteiten 

 De pedagogisch medewerkster zet samen met de kinderen de kerstboom op.  

 We gaan kerstbomen, kerststallen, kerstkaarten en vuurpijlen knutselen. 

 We wandelen door de wijk, en gaan op zoek naar kerstbomen en lichtjes. 

 Donderdag 22 december hebben we een kerstlunch met beide peutergroepen. Dit is voor de 

kinderen die aanwezig zijn op die dag. 

 We zingen kerstliedjes, zoals O Dennenboom, kling klokje klingelingeling, stille nacht etc.  

 We leren nieuwe woorden die horen bij dit thema zoals Kerstmis, de kerstbal, de kerstboom, 

de kerstman, de kerstkrans, de kaars, de klok, de kerstbal, Bethlehem, de kameel, Jezus, 

Maria, Jozef, de stal, de ster, de kribbe, de engel, de koning, de drie koningen, de os, de 

herder, het schaap, de ezel, oud en nieuw, het vuurwerk, de vuurpijl, de oliebol, de 

kinderchampagne. 

 We proosten vrijdag 30 december op het nieuwe jaar met oliebollen en kinderchampagne. 

Voorleesverhaal 

Het kindje in de stal. 

Vrolijk kerstfeest Paultje. 

Tip de muis viert kerstmis. 

Liedje 

O dennenboom, o dennenboom  

Wat zijn je takken wonderschoon  

Ik heb je laatst in het bos zien staan  

Toen zaten er geen lichtjes aan  

O dennenboom, o dennenboom 

Wat zijn je takken wonderschoon. 

Na de feestdagen beginnen we in januari met het thema Hatsjoe. In dit thema is Puk ziek. De 

kinderen verzorgen Puk, aan het eind van het thema wordt Puk beter. De nadruk ligt in dit thema op 

ziek zijn en weer gezond worden. 

De haasjes en bijtjes  
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