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2017 
Al weer ruim een week aan de 
gang wil ik u en uw gezin toch nog 
de allerbeste wensen voor 2017 
doen toekomen. Op sommige 
plaatsen in de landen om ons heen 
staat de wereld op zijn kop. 
Terreur en aanslagen beheersen 
de nieuwsberichten. Voor elke 
oudere generatie is het een zorg 
hoe de toekomst van hun kinderen 
eruit komt te zien. Ik hoop oprecht 
dat het een  mooi jaar mag 
worden voor u en uw/onze 
kinderen.  
 
RAAMDECORATIE 
Onze school staat, mede door de 
ligging aan de rondweg, wijd en 
zijd bekend om de vrolijke 
decoraties op de ramen.  
 

 
 
Over smaak valt natuurlijk niet te 
twisten, maar het gebouw zelf 
munt bepaald niet uit door 
uiterlijke sier.  

Eén keer per maand komt er een 
groepje ouders bijeen om de 
raamversieringen te verzorgen. 
Versterking van deze groep is 
welkom. Echt creatief hoeft u niet 
te zijn voor dit werk. Vaak komt 
het er op neer om het bestaande 
materiaal aan te vullen of te 
vernieuwen. Indien u interesse 
heeft voor dit leuke en gezellige 
werk kunt u dat bij de directie 
melden.  
 
MEDIEREND LEREN 
Uit de gehouden ouderenquête 
bleek dat niet alle ouders op de 
hoogte zijn van onze visie op leren. 
Ruim voor de komst van de ‘Wet 
Passend Onderwijs’ heeft de 
Wilakkers een visie op leren 
gekozen: Mediërend Leren. ‘De 
regie van leren ligt bij de kinderen’ 
en ‘ontwikkeling kent geen 
plafond’ zijn belangrijke uitspraken 
die bij dit gedachtegoed horen. Al 
jaren is het schoolteam zich op 
verschillende niveaus aan het 
ontwikkelen middels studiedagen 
en cursussen. 
Tijdens het recentelijke inspectie-
bezoek kregen wij complimenten 
van de beide inspecteurs over de 
wijze waarop wij onze kinderen 
vanuit deze visie begeleiden. We 
vinden het dan ook jammer dat 
zoveel ouders aangaven niet 
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zoveel zicht te hebben op ons 
werk. 
   

 

Tijdens de informatieavond aan 
het begin van het jaar hadden 
onze beide interne begeleiders 
een stand ingericht waar ouders 
informatie konden krijgen over dit 
onderwerp. Op 30 mei staat er een 
informatieavond gepland waarin 
wij informatie hopen te 
verstrekken over dit onderwerp. Ik 
wil u nu al vragen deze datum in 
uw agenda te reserveren. 
 
MR  
Ouders hebben aangegeven meer 
te willen weten over hoe we op  
onze school met huiswerk 
omgaan.  
Op onze website staat onder het 
kopje ‘school’  bij ‘informatie’ 
ons huiswerkbeleid. 
 
DE LEERLINGENRAAD 
Op vrijdag 16 december hebben 
we de eerste bijeenkomst gehad 
van de leerlingenraad. Juf Marte 
was de voorzitter van deze 
vergadering voor en door 
kinderen. In totaal acht kinderen 
zitten er in de raad van de school. 
Ze hebben onder andere 
gesproken over de inrichting van 
het veldje naast de school. Ook 
mochten de kinderen ideeën uit de 
eigen groep delen met elkaar.  

De volgende bijeenkomst is op 20 
januari. In het volgende Wakkertje 
volgt weer meer! 
 
OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT 
Enkele jaren geleden hebben we 
gekozen voor een continurooster. 
Op zich zijn we hier heel tevreden 
over en ook van ouders krijgen we 
positieve reacties. Tijdens de 
pauzes wordt er gesurveilleerd 
door leerkrachten en ouders. Het 
aantal ouders is soms te beperkt 
om veilig te kunnen pauzeren en 
daarom zoeken wij ouders, die het 
leuk vinden om ons 
‘surveillanceteam’ te komen 
versterken. Ook als u niet 
structureel beschikbaar bent, bent 
u van harte welkom. De 
vergoeding is 9 Euro.  
Indien het u wat lijkt, kunt u dit 
kenbaar maken bij de directie. 
 



CREAOCHTENDEN 

 

 

Beste ouders, 

Na de carnavalsvakantie start de tweede reeks creaochtenden.      

De opzet is wat veranderd: 

Bij de kleuters blijft  alles zoals het was.  

De tijden voor de kleuters zijn van 11.15 tot 12.15 uur 

Verdere info voor de kleutergroepen volgt later.        

Vanaf groep 3/4 verandert er wel het een en ander.  

We hebben al acht opdrachten per bouw bedacht en de ouders die mee willen helpen, 

hoeven zelf geen opdracht meer te verzinnen.  

Dat mag natuurlijk wel! Wij staan altijd open voor leuke, creatieve  ideeën!  

We hebben wel hulp nodig van ouders, want de opdrachten zijn meestal complexer dan een 

gewone knutselles waarbij extra helpende handen zeer welkom zijn. 

De creaochtenden vinden plaats op woensdagochtend (na de pauze) van 10.30 uur tot 

12.15 uur. De data: 

Groep  3/4 8 maart 10.30 uur tot 12.15 uur 

Groep  7/8 15 maart 10.30 uur tot 12.15 uur 

Groep 1/2 22 maart 11.15 uur tot 12.15 uur 

Groep  5/6 29 maart 10.30 uur tot 12.15 uur  

Schrijf de datum alvast in uw agenda! 

Over enkele weken volgt een uitgebreidere uitleg en een mogelijkheid tot inschrijving. 

Met vriendelijke groeten namens de creacommissie, 

Marlies 

 



Ja, ik wil... 
 
 
 
 
Wellicht zijn de vlaggetjes met de 
tekst "Ja, ik wil..." u niet ontgaan tijdens de kerstborrel.  
Mocht u het toch niet helemaal meegekregen hebben vanwege de 
gezellige drukte, op de buffettafel met allerlei heerlijke door de 
kinderen gemaakte hapjes prijkten vlaggetjes.  
Op deze vlaggetjes stonden verschillende teksten, zoals:  
 
"Ja, ik wil... mijn goede ideeën laten zien bij het organiseren van een 
origineel kerstfeest voor de kinderen." 
 
"Ja, ik wil... de kinderen enthousiast voor de natuur maken!"  
 
Met verschillende ludieke campagnes (o.a. flyers op 5 december) wil 
de ouderraad u betrekken bij alle mooie activiteiten die onze school 
rijk is. Ook dit jaar zetten veel ouders zich samen met de leerkrachten 
weer in voor het realiseren van leuke ervaringen voor de kinderen.  
 
Momenteel bestaat de ouderraad uit 6 ouders.  
Marion McCormack, Silvia Hofland, Carina Kuijpers, Inge van Hauwe, 
Danielle Derks en Liselotte Vogels.  
 
Wilt u ook meehelpen met het organiseren van een van de 
activiteiten? Of heeft u een leuk idee of een vraag? Mail ons!!  
or@wilakkers.nl.   
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Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 

Informatieavond GGD 

 

'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 7 februari 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 7 februari in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. 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. 
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