
   
  Basisschool 
  ‘De Wilakkers’ 
  Piuslaan 68 
  5614CM Eindhoven 
  040-2111844 
  info@wilakkers.nl 
  www.wilakkers.nl 
 
  Korein Kinderplein 
  St. Adrianusstr. 64-64b 

  5614EN Eindhoven  
  040-2 112206 
  adrianusstraat@korein 
    kinderplein.nl 
 

   

Agenda 

- 3-2 kleuters vrij  

-17-2 kleuters vrij 

-20-2 mr-vergadering 

-22-2 de wereld op z’n kop 

-24-2 viering Carnaval 

-27-2 tot 3-3 vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

LEV 
 

 
 

Met een snoekduik is de ooievaar 
naar beneden gedoken in Mierlo. 
Juf Maartje, haar man Kevin en zus 
Lola hebben er een Lev bij. 3000 
grammen bloot aan de haak en 
kerngezond. Een wolk van een 
jongen. Kenners op school 
vertelden dat hij de neus van opa 
Willem heeft. Of dat zo is kan ik 
niet beoordelen. Ik vind het een 
prachtig kind en dat is ie. Van 
harte proficiat namens allen. 
Geniet ervan.  
 
1125 EURO 
Onze kerstactie staat ieder jaar in 
het teken van een goed doel. Dit 
jaar was dat het Ronald McDonald- 
huis. Een instantie die erin voorziet 
dat ouders dicht in de nabijheid 
kunnen zijn van hun zieke kind.  
De kinderen hebben mooie 
knutsels gemaakt die ‘verkocht’ 
werden aan de ouders na het 
kerstdiner op school. 

 
  
De actie heeft in totaal € 1125,00 
opgeleverd. Het geld is al over- 
gemaakt. De groep van juf Eva is 
op dit moment druk doende om 
een symbolische cheque te maken.  
 

VERWARRING 
Zowel in het vakantierooster als in 
het jaarprogramma staat op  
woensdag 22 maart iets 
bijzonders. In het vakantierooster 
staat een klein groen vinkje rechts 
in het vak en in het 
jaarprogramma staat een licht 
groene balk. Dit komt omdat we 
aanvankelijk een studiedag 
gepland hadden op die dag, 
hetgeen later hersteld is. Dit kan 
voor verwarring zorgen. Voor alle 
duidelijkheid: 22 maart is voor de 
kinderen een normale woensdag. 
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De leerkrachten hebben die 
middag een studiemiddag. Bewust 
heb ik ervoor gekozen de 
overzichten niet te corrigeren op 
de site omdat er dan 2 versies zijn. 
Het verleden leert dat het dan nog 
onoverzichtelijker wordt. 
Mijn excuses. 
 
CARNAVAL 
Op 24 februari is het weer zover. 
Alle narigheid en zorgen van de 
wereld even aan de kant. Plezier 
maken is dan het enige motto. In 
de bijlage bij dit Wakkertje vindt u 
meer informatie. Houdt u er 
rekening mee dat de school om 
12.00 uur uit is. 
 

 
 

Op 22 februari hebben we al een 
voorproefje. Dan gaat “De Wereld 
Op Zijn Kop”. Dit is de moderne 
versie van onze traditionele gekke 
harendag. Of het nu carnaval 
wordt of de lange latten, ik wens u 
en uw kinderen een hele fijne 
vakantie toe. 
 
DE VERBOUWING 
Afgelopen week hebben we de 
omgevingsvergunning binnen 
gekregen voor de verbouwing. Op 
dit moment wordt er een 
aanbesteding gedaan bij 3 
aannemers. U mag weten dat we 
blij zullen zijn als de school weer 
een fatsoenlijke koffiekamer heeft. 

 
 

Op dit moment zit daar de groep 
van juf Tinke in.  Tegelijkertijd 
wordt de hele school binnen 
geschilderd, worden alle was-
bakken in de lokalen vervangen, 
worden de vloeren in de ‘oude’ 
lokalen voorzien van nieuwe 
vloerbedekking, worden alle 
binnendeuren vervangen en 
worden enkele lokalen voorzien 
van een nieuw plafond. Daarnaast 
wordt bezien of er een koeling 
gerealiseerd kan worden in het 
gebouw. Dit laatste is nog onzeker 
omdat niet alleen de realisatie 
ervan een enorme kostenpost zal 
zijn, maar ook het gebruik. Ik hou 
u op de hoogte ven de verdere 
ontwikkelingen.  
 
SPORTDAG 
 

 
 
Dit schooljaar worden de 
sportdagen van de onderbouw en 
de bovenbouw op verschillende 
dagen gehouden. De data hiervoor 
stonden nog niet vermeld in de 
jaarplanning. De reden hiervan is 
dat het erg lastig is dit ver van 
tevoren te plannen omdat er veel 
betrokkenen mee gemoeid zijn. 
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De sportdag van de onderbouw 
vindt plaats op donderdag 11 mei 
en die van de bovenbouw op 
maandag 22 mei. 
Graag deze data in uw agenda 
zetten aangezien we uw hulp goed 
kunnen gebruiken! Hiervoor zal 
t.z.t. een oproep volgen. 
Verdere informatie volgt nog. 
 
HET VELDJE 
De laatste tijd bemerken we dat 
het spel op de speelplaats en op 
het veld naast de school wat aan 
het verruwen is. Ook enkele 
ouders hebben zich bij ons gemeld 
hierover met nieuwe ideeën.  Het 
betreft vooral fysiek gedrag dat 
lomp en ruw te noemen is. 
Trekken en duwen wordt door 
sommige kinderen als normaal 
beschouwd en als er iets van 
gezegd wordt, worden de 
schouders opgehaald. Voor ons is 
dit niet normaal. Binnen het team 
zijn we ons aan het beraden hoe 
we hiermee omgaan. Ook zijn we 
nu bezig om te bezien wat de 
mogelijkheden zijn voor de 
inrichting van het veldje. We 
denken dat een uitnodigende 
omgeving een gunstig effect zal 
hebben op het spel van de 
kinderen. Dit neemt natuurlijk niet 
weg dat we de sfeer en het spel 
kritisch zullen volgen in de pauzes.   
 
MR 

In het jaarprogramma en in de 
agenda van dit Wakkertje kunt u 
zien dat er op 20 februari een mr-
vergadering gepland staat. 
Mogelijk ten overvloede wil ik 
vermelden dat de vergaderingen 
van de mr openbaar zijn.  
U bent van harte uitgenodigd. 

 

  
 

Mogelijk ook ten overvloede 
vermeld ik dat u dan als auditor 
aanwezig zult zijn. Het niet 
toegestaan dat u zich in de 
gesprekken mengt tijdens de 
vergadering. Natuurlijk kunt u 
tevoren uw standpunt t.a.v. een 
onderwerp kenbaar maken bij de 
leden van de raad.  
Zoals gezegd… welkom! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C a r n a v a l  
is weer in aantocht!! 

 
 
 

Woensdag 22 februari hebben we door de hele school het thema “de wereld op z’n kop”. 
Jongens mogen verkleed als meisjes naar school komen en andersom. 

De kleren achterstevoren, de haren naar voren gekamd, sokken aan de handen en de 
onderbroek op het hoofd, de pyjama overdag aan; kortom iedereen mag er zijn eigen draai 

aan geven. 
 

Het programma is die dag zoals alle andere woensdagen, alleen zullen we voor de kleine 
pauze met alle kinderen door de school gaan hossen. Zo zijn we helemaal klaar voor het 

grote carnavalsfeest!!! 
 

Vrijdag 24 februari vieren we carnaval! De kinderen mogen uiteraard verkleed naar school 
komen. We hebben voor die dag een leuk en gezellig programma gemaakt. 

 
Let u er als ouder wel op dat de kinderen geen spuitserpentines, (nep)wapens of confetti 

meenemen? Gewone serpentines mogen wel! 
De kinderen mogen deze vrijdag gezelschapsspellen meenemen naar school. 

Let op! De school is 24 februari om 12.00 uur uit!! 
Graag de kinderen een gewone fruithap meegeven. 
Voor vragen kunt u mailen naar l.munnik@skpo.nl 

 
 

ALAAAAAAF!!!!! 
De carnavalscommissie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd97vY3MvRAhULXBoKHT9cB4sQjRwIBw&url=http://www.bshetstartblok.nl/carnaval/&psig=AFQjCNEX0-Y3RylSkT0u3b2aWVNViC1B4g&ust=1484829934117998


 

  

.VVE Peutergroepen 

In de bijlage ontvangt u de themabrief voor het volgende thema. 

Pedagogisch werkplan 

We hebben in het laatste kwartaal van 2016 met het hele team gewerkt aan ons 

pedagogisch werkplan. We hebben onze werkwijze met elkaar geformuleerd. De 

plannen worden in februari met de oudercommissie besproken. Zodra de plannen 

definitief zijn kunt u deze inzien op het kinderplein. 

Ouderavond en Kindgesprekken babygroepen 

Bij de babygroepen gaan we de kind gesprekken voortaan in de avonduren 

organiseren. U wordt uitgenodigd om u hiervoor in te schrijven  

We organiseren voor de ouders van de babygroepen op 10 mei een ouderavond.  

Tijdens deze avond laten we u videobeelden zien van uw kind en gaan we graag 

met u in gesprek over onze visie en werkwijze. De ouders waarvan hun kind gebruik 

maakt van opvang bij 1 van de  babygroepen ontvangen tzt hier een uitnodiging 

voor. 

Telefoonnummers groepen 

Elke groep heeft een eigen telefoonnummer bij ons Kinderplein. Dit nummer kunt u 

rechtstreeks bellen als u een boodschap voor de groep wilt doorgeven. 

Hertjes: 040-2112206   Dino’s: 040-2930911 

Bloemen: 040-2930342                     (Boven) Pythons/weerwolven: 040-2930914 

Rupsen: 040-2940441                       BSO in school Piuslaan:06-46806900 

Bijen: 040-2940440 

Haasjes: 040-2112146 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Warme maaltijd 

 

Van de warme maaltijd wordt goed gebruik gemaakt door de kinderen. Vanaf 

maandag 6 februari gaan de kinderen van de BSO Piuslaan op school eten waardoor 

we wat meer kinderen deze service kunnen bieden. Vanaf 6 februari is het niet meer 

mogelijk om een incidenteel contract af te sluiten voor de warme maaltijd. U kunt op 

basis van beschikbaarheid een contract afsluiten voor een vaste dag in de week. Als 

u hier gebruik van wilt maken kunt u een mail sturen naar i.vandervelden@korein.nl 

 

Carnavalvakantie en meivakantie 

Als u al weet wanneer uw kind(eren) wel of niet komen in de carnaval en mei 

vakantie, zou u dan zo vriendelijk willen zijn afmeldingen door te geven via het 

ouderportaal? Dan ontstaan er open plaatsen en kunnen we ruilaanvragen gaan 

toezeggen. 

 

 

 

Doe mee met: Workshop Engels 

Engels is een wereldtaal: een derde van de wereldbevolking, ruim twee miljard personen, 

spreken Engels. Belangrijk dus dat we onze kinderen vroeg spelenderwijs kennis laten maken 

met deze taal. Want als kinderen vroeg in aanraking komen met het Engels, krijgen ze de taal 

uiteindelijk makkelijker en op een natuurlijke manier onder de knie. Goed nieuws, want Korein 

Kinderplein biedt nu ook workshops voor kinderen die spelenderwijs kennis willen maken met 

de Engelse taal.  

 

 

Voor wie 

Alle kinderen vanaf 4 jaar kunnen eraan deelnemen! Ook kinderen die niet naar Korein 

Kinderplein gaan, mogen de workshops volgen. 

 

Wanneer 

Na schooltijd , bij voldoende animo wordt de dag bepaald. 

 

Waar 

De workshops vinden plaats bij Korein Kinderplein aan de st Adrianusstraat/Piuslaan. 

 

Begeleiding 

De workshops worden gegeven door Lonneke van Tuil en Simone van Baalen. 

 

Inschrijven 

Heeft uw kind interesse in de workshop, dan kunt u een mail sturen naar b.stukart@korein.nl 

 

 

 



 

Kosten 

De kosten bedragen € 45,38 voor 6 workshops. Kinderen die via Korein Kinderplein 

deelnemen tijdens hun vaste opvangdag krijgen korting. Voor hen bedragen de kosten € 

36,30. U ontvangt van ons een factuur. 

 

Afmelden 

Bij ziekte of afwezigheid moet dit voor 9.00 uur 
doorgeven worden aan het Korein Kinderplein.     
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