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Agenda 

- 10-3 Kleuterintroductie 

- 17-3 kleuters vrij 

- 24-3 2e rapport mee 

- 28-3 Rapportavond 

- 30-3 Rapportavond 

- 31-3 Kleuters vrij-  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTROOMGROEP 
Zoals u weet zijn we na de 
kerstvakantie gestart met een 
instroomgroep jongste kleuters. 
Het grootste lokaal van de school 
met zeggen en schrijven drie  
kleuters. Dat zijn er nu al 8 
geworden. 
 

 
 

 

Wij startten deze groep om de 
andere groepen niet te groot te 
laten worden. Alle kleuters die 
tussen januari en de grote 
vakantie instromen, komen in de 
instroomgroep. Dit heeft een 
aantal voor-, maar ook nadelen. 
Het grote voordeel is dat de groep 
relatief klein is, zodat de leerkracht 
optimaal aandacht kan geven aan 
de startende kleuter. Nadeel is dat 
de heterogeniteit van de 4 en 5 
jarigen minder is. 
“Snelle” kleuters zullen zich sneller  
aansluiten bij oudere kleuters en 
wat “tragere” kleuters voelen zich 
beter thuis bij de wat jongere 
kinderen, zonder dat zij zich 
bewust zijn van al de verschillen. 
Voordelen en nadelen dus bij 

beide organisatievormen. Zoals 
het er nu uitziet, zal er komend 
jaar geen instroomgroep zijn. Alle 
nieuwkomertjes zullen in de 4 
reguliere kleutergroepen worden 
opgevangen. 
 
HET VELDJE 
Het veldje naast de school is vorig 
jaar keurig netjes betegeld. Al 
jaren was het een modderpoel en 
mede daardoor een doorn in het 
oog. Als kinderen er speelden, 
gebeurde het regelmatig dat ze 
met vuile kleren naar huis gingen 
met alle gevolgen van dien. 
Gelukkig is dat voorbij en ligt het 
veldje er op dit moment een stuk 
beter bij. In het Wakkertje van 
december berichtte ik u al dat 
onze leerlingenraad onder andere 
bezig is om voorstellen te 
formuleren hoe we het veldje 
kunnen gaan inrichten. 
  

 
 

Regelmatig komen de kinderen 
onder leiding van een leerkracht 
bij elkaar. Binnenkort komt de 
gebiedsmanager Stratum van de 
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gemeente Eindhoven naar de 
school om de voorstellen te 
bespreken. Ennuuuuh… we 
hebben al subsidie gekregen om 
e.e.a. aan te schaffen.  
Binnenkort meer… 
 
MR 
In de afgelopen MR-vergadering is 
uitvoerig gesproken over de 
communicatie tussen school/ 
leerkrachten en ouders. De MR wil 
graag met de directie niet alleen 
over wet- en regelgeving spreken 
maar juist ook over de inhoud van 
het onderwijs. In de volgende 
vergadering gaan we het hebben 
over rapporten. Als u daar iets 
over kwijt wilt, meld dit dan bij 
een van de ouderleden van de MR 
(zie website). We nemen uw 
ervaringen graag mee in het 
gesprek. 
 
STRATUMSE AVONDVIERDAAGSE 
Ale enkele jaren op rij organiseert 
‘Bewonersorganisatie Tivoli’ de 
‘Stratumse Avondvierdaagse’. Vier 
avonden achtereen lopen jong en 
oud door mooi bebouwd en 
onbebouwd Stratum. Dinsdag 16 
mei is de start en vrijdag 19 mei 
worden de helden binnengehaald. 
 

 
 

In de bijlage vindt u nadere uitleg 
en een inschrijfformulier. Het zou 
mooi zijn als er veel Wilakkertjes 
meelopen. 
 

OEI 
We vragen het nog maar een  
keer. Nog steeds gebeurt het dat 
er ’s ochtends hordes ouders mee 
naar binnen komen als de 
kinderen om vijf voor half negen 
naar de lokalen gaan. Zelfs op de 
etage zijn er ouders die mee naar 
boven gaan om de jas van hun 
kind op te hangen. Goed bedoeld, 
zonder meer, maar binnen de visie 
van de school onwenselijk.  
Wij doen er alles aan om de 
zelfstandigheid en de 
weerbaarheid van de kinderen te 
bevorderen. Wij zijn van mening 
dat kinderen vaak tot veel meer in 
staat zijn dan wat wij als ouders en 
leerkrachten denken. Afspraak is 
dat ouders van kleuters gerust 
mee naar binnen mogen om het 
kind naar de groep te begeleiden, 
maar dat dit in groep 3 echt 
afgebouwd dient te worden. 
Natuurlijk is het ene kind het 
andere niet, maar om in groep 4 of 
hoger nog mee naar binnen te 
gaan om het kind uit te zwaaien 
gaat ons inziens echt te ver. 
Graag uw medewerking in dezen. 
 



Het Ronald McDonaldHuis 
Hallo wij zijn Jalou, Floor en Roman. Wij zijn mee geweest naar het 

RonaldMcDonaldHuis om de cheque met het geld dat wij met Kerst hebben 

opgehaald te brengen. Wij gaan er nu iets over vertellen. 

 

 

 

Wat is het RonaldMcDonaldHuis? 
Het RonaldMcDonaldHuis is een organisatie waarbij ouders, broertjes en zusjes 

in het huis kunnen verblijven en overnachten als hun baby in het ziekenhuis 

moet blijven. Ze betalen €15,- per nacht. En dat is veel goedkoper dan een 

hotel. Sommige mensen verblijven er wel een half jaar. 

Het huis 
In het huis heb je 8 gastenkamers. Meestal zijn ze allemaal bezet. Je hebt ook 

een gezamenlijke keuken met: 8 koelkasten, 2 keukenblokken, 8 diepvrieslades 

en iedereen heeft een eigen opbergkastje. Er is ook een woonkamer met tv 

waar je kan zitten. Er is natuurlijk ook een waskamer met wasmachines, 

drogers en een strijkbout. Als je een wasmachine of droger gebruikt moet je 

een sticker met je kamernummer op de wasmachine/droger plakken, zodat ze 

weten welke machine door wie wordt gebruikt. Er is ook een speciale 

speelkamer: de Rafael speelkamer. Het heet zo omdat het kindje Rafael, van 

ouders die daar zaten, is overleden in het ziekenhuis. Bij de begrafenis hebben 

de ouders geld ingezameld voor deze speelkamer. Deze is vernoemd naar het 

kindje. 

 



 

 

De huiskamer 
In het ziekenhuis naast het RonaldMcMcDonaldHuis is ook nog een huiskamer. 

Daar kun je heen als je veel afspraken hebt in het ziekenhuis. Er is een 

speelplek en ruimte om te zitten. Ook is er een keukentje en een snoezelkamer. 

Dat is een kamer met een verwarmd waterbed een gekleurde lampen. Daar 

worden kleine kinderen rustig van. Als volwassene kun je er ook rusten. Als 

laatste is er een tuin waar je kunt zitten. Vroeger was het een hele grote tuin, 

maar hij wordt steeds kleiner door de gemeente. 

 

 



Onze mening 
We gaan nu vertellen wat we van het huis vinden. Wij vinden het heel 

bijzonder dat andere mensen zo voor anderen willen klaarstaan. Het is heel 

belangrijk dat die mensen goede hulp krijgen. Er zijn meerdere locaties in 

Nederland van het RonaldMcDonaldHuis. Ze zijn van sponsors afhankelijk, 

daarmee kunnen ze alles betalen. We vonden het een mooi huis, en het zag er 

netjes en schoon uit, dat is natuurlijk ook belangrijk. We hebben ook in de 

gastenkamers gekeken en het leek net een hotelkamer.  

Dit was ons verhaal over het RonaldMcDonaldHuis. 

Door: Jalou, Floor en Roman uit groep 8b. 

 

 

 







MOVE IT!   Dynamo Jeugdwerk 

Beste ouders/verzorgers,  

Afgelopen donderdag is Dynamo Jeugdwerk met een mooi sportproject op de school van uw 

zoon/dochter geweest. 

Vanaf medio Maart gaat Dynamo Jeugdwerk in stadsdeel Stratum starten met een nieuw 

sportproject, genaamd: MOVE IT! 

‘Move It’ is een traject waarin kinderen en jongeren 40 weken lang diverse sporten krijgen 

aangeboden. Belangrijk hierin is dat de deelnemers zelf kiezen welke sporten ze willen doen. Deze 

gekozen sport zal vervolgens 5 tot 10 weken worden aangeboden. Het doel van het project is dat de 

deelnemers kennismaken met diverse sporten en eventueel door kunnen stromen naar deze sport. 

De sporten worden begeleid door een professional en ondersteund door een begeleider van het 

project. Zo waarborgen we de veiligheid en het proces. 

Het mooie is dat deelname aan Move It helemaal GRATIS is. Wat we hiervoor terugvragen is dat na 

elke reeks van 10 weken de ouders/verzorgers eenmalig meedoen met de beoefende sport. 

 

Wat bied Move It precies? 

 ‘Move It’ biedt één keer per week, 40 weken lang, sportaanbod op maat! Dit op zowel binnen 

(sporthal Tivoli) als buitenlocaties (Bonifatiuspark/Beweegtuin Akkertje) 

 Deelnemers krijgen een sportpakket met o.a. een shirt, bidon en dergelijke. 

 Leuke uitjes bij actieve deelname van de deelnemers. 

 Mogelijke ondersteuning bij financiële situaties (bv met schoeisel of lidmaatschappen). 

 

Voor wie is Move It en wanneer? 

Move It is er voor 4 verschillende leeftijdscategorieën, zowel jongens als meiden. 

 10 – 12 jaar op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur 

 12 – 14 jaar op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur 

 14 – 16 jaar op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur 

 16+ op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur 

 

Interesse, vragen of deelnemen? 

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op; 

 www.move-iteindhoven.nl 

 Facebook: Move It Eindhoven 

 Thijs Bakermans (Projectcoördinator) 

Email:            t.bakermans@dynamojeugdwerk.nl  

Telefoon:      06 46 76 81 87 (Thijs Bakermans)  

http://www.move-iteindhoven.nl/


 
 

STICHTING KANJER EINDHOVEN 

    voor 
       ÁLLE GESCHEIDEN GEZINNEN UIT EINDHOVEN 
 
 

 

 

 
Met dank aan de gemeente en bedrijven uit Eindhoven! 



 
STICHTING KANJER organiseert in samenwerking met Stichting Omnia, professionals die 

vrijwillig deelnemen en studenten GRATIS KANJERweekenden én aansluitend kinder- & 
oudercoaching voor gescheiden gezinnen uit EINDHOVEN.  
Waarom gratis? Veel ouders in scheiding hebben simpelweg niet het geld en dankzij subsidie 
van de gemeente Eindhoven, een sponsorpot van bedrijven, hulp van alle vrijwilligers & 
stagiaires én gebruik van locatie basisschool de Wilakkers, is dit kosteloos mogelijk. 
Uit onderzoek door Hogeschool Fontys Pedagogiek studenten blijkt dat 85% van de ouders 
en 82% van de kinderen na deelname aan KANJER meer rust en een betere communicatie 
met de kinderen ervaren en zij zelfstandig weer verder kunnen. 
 

VOOR WIE?  
Voor gescheiden gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar uit Eindhoven. 

 
STAP 1 De kennismakingsavond  

De kennismakingsavond is op basisschool de Wilakkers voor ouders, kinderen en coaches. In 
dit uurtje maken we kennis met elkaar en is er tijd voor vragen. 
 

STAP 2 Het KANJERweekend 
Alleen de kinderen nemen deel aan het KANJERweekend en zijn een weekend lang samen 
om plezier te maken, ervaringen te delen, rugzakjes te legen en hun hartjes te vullen. Dit 
alles is onder begeleiding van professionals (o.a. kindercoaches, rots&watertrainers, 
leerkrachten, pedagogen, KIES-coaches). Uniek en onmisbaar zijn alle workshops zoals 
rots&watertraining, paardencoaching, boksles, theater, kinderyoga, sporten, knutselen. 
Savonds gaat de barbecue aan en maken we een kampvuur. 

 
STAP 3 De kinder&oudercoaching 
Na het KANJERweekend volgt er 1 maal in de week een kinder- én oudercoaching. Dit is op 1 
locatie, tegelijkertijd maar in aparte ruimtes o.a. op Basisschool de Wilakkers.  
Kindercoaching: 8 bijeenkomsten voor de kinderen waar we werken met de methodieken 

KIES, rots&watertraining, boksles, en andere creatieve en sportieve activiteiten. Zo leren de 
kinderen met elkaar de scheiding begrijpen en accepteren, datgeen waar zij last van hebben 
te uiten, stevig staan, op te komen voor zichzelf en hun zorgen om de ouders los te laten en 
weer lekker kind te zijn. 

Oudercoaching: Ouders krijgen de oudercursus Triple P Transitions. Stichting OMNIA 

verzorgt deze cursus met gecertificeerde Triple P trainers. Beide ouders kunnen deelnemen, 
en zij zitten altijd ieder in een aparte groep. Daarnaast krijgen ook de ouders de workshops 
rots&watertraining, boksles en paardencoaching. Het doel is om ouders te versterken in de 
ouderrol, hen meer rust te geven in contact met de kinderen, en ouders bewust te maken 
wat de scheiding en het gedrag van ouders betekend voor de kinderen. 
Een fantastisch aanbod voor ouder&kind en je steekt er altijd iets van op! 

Datum KANJERweekend 2017: 6-7 mei of 30 sept-1 okt.  
Nieuwsgierig geworden? Info via info@stichtingkanjer.nl 
Groetjes Janine (06-46408766) en Ingeborg (06-11236472) 

mailto:info@stichtingkanjer.nl
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