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DE LENTE 

De lente hangt in de lucht. Overal 
zie je de kinderen weer buiten 
spelen. De sneeuwschuivers bij de 
deuren van de school zijn weer 
opgeborgen. Wat ziet de wereld er 
toch anders uit als het zonnetje 
schijnt en de natuur schitterend 
ontluikt. Je zou er zomaar goede 
zin van krijgen. 

 
 
MR 
Afgelopen vergadering op 
maandag 3 april  is samen met de 
directie van de school, uitgebreid 
gesproken over mogelijkheden om 
de communicatie en de 
rapportage  te verbeteren: 

 ouders-leerkrachten 

 leerkrachten-ouders 

 school-ouders 

 ouders-school 

 MR-ouders 

 ouders-MR 

 

 

Wij hebben o.a. gesproken over: 

 rapporten. 

 invulling ouderavonden. 

 startgesprekken. 

 algehele 
informatieavonden 

Als u hier meer over wilt lezen, de 
uitgebreide notulen van deze 
vergadering staan vanaf komend 
weekeinde op de site van onze 
school. 

 

 

BIBLIOTHEEK 
Al weer enkele jaren faciliteert de 
gemeente Eindhoven een 
verzameling boeken vanuit de 
bibliotheek in onze school. U mag 
weten dat we daar blij mee zijn. 
Op deze wijze kunnen meer 
kinderen dan in het verleden het 
geval was in aanraking komen met 
boeken.  

‘t Wakkertje 
Nieuwsbrief van Spilcentrum Tuindorp 
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De boeken die wij tot onze 
beschikking hebben, moeten 
geïnventariseerd, gecontroleerd  
en eventueel vervangen worden.  
Om deze reden worden er vanaf 
maandag 3 april geen boeken 
meer uitgeleend aan de kinderen. 
Daarnaast dienen alle boeken op 
donderdag 13 april te zijn 
ingeleverd. Vervolgens gaat de 
bibliotheek flink aan de slag en 
mogen de kinderen na de 
meivakantie weer boeken lenen. 
Onze excuses voor het ongemak. 

HET VELDJE NAAST DE SCHOOL 

Vorige week is de gebiedsmanager 
van Stratum op bezoek geweest 
om de mogelijkheden te 
bespreken om het veldje voor de 
kinderen aantrekkelijker te maken. 
Een ding was al direct duidelijk, 
vanuit de gemeente hoeven we 
(bijna) niets te verwachten.  
Zoals ik in  het vorige Wakkertje 
meldde, hebben we wel vanuit de 
gemeente een bescheiden subsidie 
ontvangen om het veldje wat op te 
vrolijken. 
Speeltoestellen en beplanting 
mogen niet omdat de gemeente 
dan de verantwoordelijkheid en 
het onderhoud heeft. 
In de leerlingenraad is uitvoerig 
over dit onderwerp gesproken en 
de kinderen zijn aan de slag 
gegaan om een paar ontwerpen te 
maken. Deze ontwerpen hadden 
een paar overeenkomsten die we 

nu naast elkaar gaan leggen en die 
we proberen samen te voegen. 
Tegen de wand van de gymzaal 
zullen een paar basketbalringen 
worden bevestigd. Er zal een 
plaats worden ingericht om de 
tassen en de jassen vellig en 
schoon te verzamelen. Met 
‘Pleinplakkers’ kunnen figuren en 
belijningen worden aangebracht. 
Er is een bolderkar besteld waarin 
we speelspulletjes kunnen ver-
voeren van en naar het veldje.  
Op deze bescheiden wijze hopen 
we toch voor de kinderen een 
prettige speelplek te kunnen 
realiseren. 

 
 
DE VERBOUWING 
Toch maar weer nieuws over de op 
handen zijnde verbouwing. Er 
heeft zich een vertraging 
voorgedaan. Als alles doorgaat zal 
het koelsysteem worden uitgerust 
met een adiabatische koeling.  
Dit houdt kortgezegd in dat de 
verlaging van de temperatuur 
gerealiseerd wordt door water te 
verdampen.  
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Dit is goedkoper en milieu-
vriendelijker dan een koeling 
m.b.v. een compressor en 
koelvloeistof. Het nadeel is echter 
dat er tevoren goed moet worden 
bekeken of er mogelijk legionella 
besmetting kan plaatsvinden 
buiten het gebouw. 
U zult begrijpen dat ik volstrekte 
zekerheid wil hebben over dit punt 
alvorens we tot installatie 
overgaan. 
Om deze reden hebben we 
besloten om niet de meivakantie 
en de zomervakantie te benutten 
voor de bouw, maar de zomer- en 
de herfstvakantie. 
 
MEDIËREND LEREN 
In de laatste ouderenquête kwam 
naar voren dat veel ouders 
aangaven niet op de hoogte te zijn 
wat Mediërend Leren  precies 
inhoudt. Eerder dit jaar hebben we 
een infopunt ingericht waar 
ouders informatie konden halen. 
Veel ouders hebben daarvan 
gebruikgemaakt. In het school-
team en in de MR hebben we 
besproken hoe we u beter kunnen 
informeren over de uitgangs-
punten van Mediërend Leren. Een 
belangrijk aspect binnen onze visie 
is dat we de zelfstandigheid, het 
verantwoordelijkheidsbesef en de 
zelfredzaamheid  van de kinderen 
op school stimuleren. Het zou 
mooi zijn als u van deze 
uitgangspunten op de hoogte bent 
om er vervolgens thuis op aan te 
sluiten. Ook zult u dan de 
oproepen vanuit de school beter 
begrijpen om uw kind zelf dingen 
te laten regelen zoals bij de 
kleintjes de jas ophangen en de 
verantwoordelijkheid over de 
broodtrommel.  

 

  
 
Om deze reden zal er op dinsdag 
30 mei een informatieavond 
georganiseerd worden. Graag wil 
ik u met nadruk vragen deze 
datum al in uw agenda te 
reserveren.  
 

DINSDAG 30 MEI 
INFOAVOND 

 

 



  

                
 
 
 
 
 

Eindhoven, 5 april 2017 
 
Beste Ouders, 
 
Binnenkort komt er binnen de MR een plaats vrij voor een ouderlid. 
Heeft u interesse om lid te worden? Lees dan vooral verder.  
In onze medezeggenschapsraad zitten drie gekozen vertegenwoordigers 
van het team en drie gekozen vertegenwoordigers van de ouders. 
Wij vergaderen zeven avonden per jaar over zaken die met onze school te 
maken hebben, zoals beleidszaken en visie van onze school: waar staan wij 
voor? 
Dit alles in goede samenwerking met de directie. 
 
Wanneer u zich kandidaat wilt stellen, verzoeken wij u dit te doen via een 
mail naar: m.crommentuijn@skpo.nl of f.hertzberger@skpo.nl  
Graag ook onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
MR bassischool de Wilakkers. 
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Eindhoven, 7 april 2017 

 

Pasen is in aantocht! 

De school is alweer op zijn paasbest versierd. 

Deze week versiert elke groep twee palmpaastokken. 

Vrijdag 7 april brengen we met twee kinderen uit elke groep, de bewoners 

van de Wilgenhof een bezoekje en schenken we onze versierde stokken. 

 

Op woensdag 12 april hebben we met elke klas een heerlijk paasontbijt, 

deels gesponsord door de AH Leenderweg!  Voor dit ontbijt mag elk kind 

een ( HARD-) gekookt eitje meenemen.  

Na het ontbijt zullen de groepen 1 t/m 3 en de instroomgroep paaseieren 

gaan zoeken op het Burghplein. De paashaas zal de groepen 4 t/m 8 

verblijden met een bezoekje met een lekkere traktatie. 

 

 

 

 

Namens de paascommissie wensen wij u 

allen alvast fijne paasdagen! 

 

 
 

 

                                                                                                                           

Basisschool De Wilakkers  



 
De kunstmaand 
 
 
 
De voorbereidingen van de kunstmaand zijn in volle gang.  
Het thema is :  teken- en schilderkunst. 
 
We openen de maand op vrijdag 12 mei met alle kinderen in de hal. 
Op de middagen van maandag 15, dinsdag 23 en maandag 29 mei gaan de 
kinderen aan de slag met onder andere verf, kwast, krijt en potloden om in de 
stijl van een bekende kunstenaar zelf te gaan tekenen en/of schilderen. 
 
We werken in gemengde groepen (groep 1 t/m 8 door elkaar) en werken zowel 
binnen als buiten de school. 
Zo gaan we schilderen in het park, modeltekenen in de Wilgenhof en kunst 
bekijken en werken in een galerie.  
 
We zoeken nog ouders om deze activiteiten mede te begeleiden.  
U kunt u hiervoor aanmelden bij juf Tinke via: t.kiel@skpo.nl 
 

Alle kunstwerken worden natuurlijk tentoongesteld! 
Op vrijdag 2 juni kunt u samen met uw kind(eren) vanaf 14.30 uur in school de 
werkstukken bekijken.  
Ook in de Wilgenhof zal een gedeelte van de werken hangen, zodat u ook daar 
met uw kind(eren)  kunt gaan kijken. 
De werken blijven op beide locaties te bezichtigen van 2 tot 9 juni. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
De kunstcommissie. 
 
 
 
 

mailto:t.kiel@skpo.nl
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      Het is bijna zover ... ! 
 

Op 
17 en 18 mei 

           
          komt de 

  Schoolfotograaf! 
  

Zorg  dat je er op je best uitziet ! 
(Bij voorkeur geen zwarte, lichtblauwe 

 of witte kleding) 

 
    
 



Eindhoven, 7 april 2017  

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Op woensdag 17 en donderdag 18 mei worden er op school weer de jaarlijkse schoolfoto’s 
(portret en groepsfoto’s) gemaakt. 
 
Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen en om minder werk achteraf voor de 
leerkrachten te creëren, hebben wij besloten de betalingen via facturen te laten verlopen. U 
ontvangt de schoolfoto’s nog steeds vrijblijvend via onze school. U kunt dus kiezen welke foto’s 
u wel of niet wilt behouden. 
 
De retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u niet meer inleveren op school! Hiervoor zit 
voortaan een retourenvelop bij de foto’s zodat u de foto’s rechtstreeks aan fotograaf 
Vandenberg-ID terug kunt sturen. Dit is kosteloos (!) middels een antwoordnummer. 
Ook de betaling levert u voortaan niet meer in op school, maar doet u zelf door middel van 
overschrijving of internetbankieren. Uw kinderen hoeven dus niet meer met geld over straat.  
 
Wanneer u geen foto’s retourneert en ook niet tijdig of voldoende betaalt, ontvangt u voortaan 
een herinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met 
verhoging.  Uiteindelijk zal de vordering uit handen worden gegeven. 
 
Om met de factuurmethode te kunnen werken heeft de fotograaf naast de naam van de 
kinderen, ook de adressen nodig t.b.v. het herinnerings- en betalingstraject. 
Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij als schoolfotograaf hebben, werkt volledig volgens de WBP 
(Wet Bescherming Persoonsgegevens) en is als enige schoolfotograaf ISO 9001 gecertificeerd. 
Het is tevens een security bedrijf dat werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT), 
diverse politiekorpsen en de belastingdienst. Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige 
handen. Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken 
alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie.  
 
Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen overhandiging van deze gegevens, verzoeken wij u dit 
onze school binnen 2 weken na dagtekening schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen dit 
bezwaar dan verwerken en uw adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf. Er wordt u dan 
ook geen vrijblijvend fotopakket aangeboden. Eventueel kunt u de foto’s achteraf (niet 
vrijblijvend) nabestellen via Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666. 
 
Als school hebben wij gekozen voor meer veiligheid en gemak.  
Wij hopen op uw goedkeuring en medewerking. 
 
Vriendelijke groet en alle goeds, 
Jan Bergmans  
directeur 
 

Basisschool De Wilakkers  



 

 

 

 

 

 

 

 

Reuzen en Kabouters     20 maart tot 14 april 

In dit thema staan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ centraal. Van wie is de kleine broek, wie zit op 

een kleine stoel en drinkt uit een klein bekertje? En van wie is die grote broek en wie eet met een 

grote lepel? 

Activiteiten 

 In de groep wordt een kabouterhuis gemaakt, maar zijn ook spullen van de reus te vinden. 

Wat zetten de kinderen klaar als de reus op bezoek komt in het kabouterhuis? 

 De kinderen lopen als reuzen en als kabouters en ze proberen de bal te pakken van een hoge 

kast. Wie kan erbij? 

 Ook volgend de kinderen de voetstappen van de kabouter en die van een reus. Past hun voet 

in de voetstap van de reus? En in die van de kabouter? 

 De kinderen leren een versje over drie kaboutertjes, waarbij hun vingers voor kabouter 

spelen. 

Voorleesverhaal 

Kabouter Bim wil spelen. Maar de andere kabouters hebben geen tijd. Dan komt kabouter Bim een 

reus tegen. Nu kan kabouter Bim toch met iemand spelen! Samen spelen ze met de bal. En wat 

handig dat de reus zo groot is dat hij de bal kan pakken als die boven in de boom vastzit! 

Opzegversje  

Teken vooraf een gezichtje op uw wijsvinger, middelvinger en ringvinger. Maak een vuist van uw 

hand en vertel dat er drie kaboutertjes in uw hand zitten. Zeg het versje op en beeld het tegelijkertijd 

uit. Klop steeds op uw vuist en laat een voor een uw wijsvinger, uw middelvinger en uw ringvinger 

naar buiten komen. Laat tot slot de drie ‘vingerkabouters’ naar uw kind kijken en hem begroeten.  

 

 

 



 

Drie kaboutertjes  

Klop, klop, klop, is er iemand thuis? 

Eén kaboutertje komt uit zijn huis. 

Klop, klop, klop, doe eens open! 

Eén kaboutertje komt naar buiten gekropen. 

Klop, klop, klop, kom je nou? 

Drie kaboutertjes kijken naar jou. 

Spelenderwijs ontwikkelen  
Door het meedoen aan de spelactiviteiten van dit thema: 

 Speelt uw kind met grote en kleine voorwerpen en ontdekt en benoemt bijvoorbeeld dat een 

klein bakje in een groter bakje past; 

 Speelt uw kind met andere kinderen in een fantasiespel; 

 Oefent uw kind zijn lichaamsbalans en gaat het steeds soepeler bewegen. 

Hoe kunt u aansluiten bij het thema?  

U kunt zelf thuis ook met uw kind aan de slag gaan. We geven enkele tips om op een leuke manier 

met de zomer bezig te zijn en uw kind te stimuleren om zich verder te ontwikkelen.  

Kijken in de groep 

 Heeft uw kind u laten zien dat er in de groep grote en kleine dingen te vinden zijn? Kan uw 

kind vertellen welke spullen van de reuzen en welke van de kabouters zijn? 

Samen een klusje doen 

 Kinderen vinden het vaak erg leuk om spullen in en uit te pakken. Laat uw kind helpen om 

zijn tas in te pakken als hij naar het kindercentrum gaat. Wat heeft hij nodig? En past het 

allemaal in de tas? Geef uw kind expres ook iets wat niet in de tas past. Bijvoorbeeld een 

groot boek. Kan uw kind al vertellen dat het niet past, dat het te groot is? 

Samen praten 

 Besteed thuis extra aandacht aan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ door tijdens de dagelijkse 

bezigheden te benoemen wat groot en klein is. Maak het speels door tijdens  een 

wandelingetje bijvoorbeeld kabouterstappen en reuzenstappen af te wisselen, of vraag uw 

kind tijdens het eten eerst een reuzenhap te nemen en daarna een kabouterhapje.  

Zingen 

 Neem uw kind op schoot en zing het liedje ‘Op een grote paddenstoel’. Laat uw kind op uw 

schoot heen en weer wippen en laat hem bij krak een stukje tussen uw benen zakken. Pas 

uw tempo altijd aan het tempo van uw kind aan. Het ene kind houdt nu eenmaal meer van 

drukke spelletjes, terwijl het andere kind het liever rustig aan doet. 



 

Bewegen 

 Zet uw kind eens op uw voeten. Maak nu kleine kabouterstapjes en heel grote 

reuzenstappen. Houd uw kind goed vast, want het valt niet mee om zo je evenwicht te 

bewaren! 

 Dans samen met uw kind op muziek met een verschillend ritme. Kies de ene keer muziek 

waarop jullie korte en snelle bewegingen kunnen maken en de andere keer grote ruime 

bewegingen. Kan uw kind op de muziek laten zien hoe een kabouter en een reus bewegen? 

Spelen 

 Maak met een oud laken een huisje tussen twee stoelen. Zet het laken vast met knijpers. Uw 

kind heeft nu een eigen kabouterhuisje. Laat hem een paar speeltjes uitzoeken om mee te 

spelen in zijn kabouterhuisje.  

Ontdekken  

 Neem een leeg blad papier en trek met een potlood uw eigen hand om. Laat aan uw kind 

zien wat uw doet. Wil hij of zij dat ook? Trek de hand van uw kind om. Probeer daarna of 

jullie handen ook op elkaars handomtrek passen. 

 Hang een touw losjes tussen twee stoelen. Hang het touw in eerste instantie vrij hoog en 

vraag uw kind onder het touw door te lopen of te kruipen. Hang het touw dan steeds een 

stukje lager totdat uw kind er niet meer onderdoor kan. Maar dan kan hij er misschien wel 

overheen stappen. Tot welke hoogte lukt uw kind om over het touw te stappen?  

 

 

Gevraagd!: 

Voor dit thema zijn wij geholpen met kleine/grote bakjes, potjes, 

trechters, doorzichtige flessen voor de zand/watertafel. Ook 

mogen kinderen eventueel speelgoed meenemen wat met reuzen 

en kabouters te maken heeft of met groot/klein (Natuurlijk wel op 

eigen risico). 

 

Veel speelplezier! 

De Bijtjes en Haasjes. 

 



 

  

3D printer 

 

“He wat he jij nou?  

“Dit is een 3D printer.”  

“Uh maar we hebben toch een printer op kantoor?’ 

“Ja dat klopt maar de printer op kantoor print op papier, en deze 3d printer print een 

vorm driedimensionaal je kan hem dus van alle kanten bekijken. Zo kan je oorbellen 

printen maar ook een robot. Zullen we het eens proberen?” 

“Jaaa”. 

Korein heeft 3D printer aangeschaft om de kinderen kennis te laten maken met de 

3D techniek dat nu en in de toekomst steeds belangrijker wordt. Ook wij de 

Adrianusstraat hebben zo’n printer in huis. Na een cursus gevolgd te hebben werd 

het tijd om de printer uit de proberen. Op een woensdag werd de printer in de hal 

neergezet en al snel kwamen er nieuwsgierig gezichtjes tevoorschijn. Bij de printer 

zitten 6 vaste vormen die we kunnen printen, we hebben er een ook doodle bij 

waarmee we de tekeningen van kinderen kunnen bewerken om ze in 3D te printen, 

dit is nu nog in ontwikkeling en daar hopen we snel mee aan de slag te kunnen!  

 



 

BSO piuslaan 

Ons aanwezigheidsbord is een feit!  
Hier kunnen de kinderen bijvoorbeeld zelf aangeven waar ze spelen, naar muziekles 
of naar de warme maaltijd zijn. Foto's van de aanwezige PM'ers zullen hier ook op 
komen, zodat ouders en kinderen ons direct kunnen vinden. Ook kunnen hier 
mededelingen voor ouders op komen te staan dus kijk regelmatig op het bord! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/StAdrianusstraat/photos/a.790749437606896.1073741828.707216202626887/1627129800635518/?type=3
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https://www.facebook.com/StAdrianusstraat/photos/a.790749437606896.1073741828.707216202626887/1627129800635518/?type=3


 

App ouderportaal 

 
Met de app Flexkids Ouderapp (voor iOS en Android) blijf je eenvoudig via je 
smartphone op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de opvang van je kind(eren). 
Zo kun je bijvoorbeeld berichten over en foto's van je kind inzien en je kind(eren) 
afmelden voor een opvangdag. Handig! 

Kijk voor alle mogelijkheden in de app op onze website: 
https://www.koreinkinderplein.nl/nieuws-en-activiteiten/app 

 

 
 

 

 

 

https://www.koreinkinderplein.nl/nieuws-en-activiteiten/app
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Personele bezetting 

Edwin heeft een mooie uitdaging aangeboden gekregen binnen Koreinkinderplein. Hij 

gaat werken bij Kindcentrum de Kiezel in Best. Het is vooralsnog een tijdelijk functie. 

We zullen onze teamleider/collega missen, maar begrijpen uiteraard dat hij deze 

mooie uitdaging heeft aangenomen. 

Kaatje gaat per 1 mei ons kinderplein als vaste medewerker verlaten, zij gaat een 

mooie uitdaging aan in het buitenland. Ze zal nog wel als flex medewerker te zien zijn 

op ons kinderplein. We wensen Kaatje veel geluk in Italië. 

Francoise gaat de uren van Kaatje invullen op de babygroep. 

Lonneke gaat de uren van Edwin invullen bij de Campus. 

We hebben hierna nog twee vacatures bij de bso piuslaan en campus. We hopen 

spoedig twee geschikte kandidaten te vinden. 

Zwemles 

Er zijn op donderdag nog twee plaatsen beschikbaar voor de zwemles. Als u 

interesse heeft kunt u een mail sturen naar: b.stukart@koreinkinderplein.nl 

Muziekles 

Wist je dat het bij ons mogelijk is om tijdens en na BSO-tijd muziekles te volgen? Op 

dinsdag wordt er gitaar, basgitaar en pianoles gegeven. Op donderdag kan je gitaar, 

piano, keyboard en zangles volgen. Lijkt dit je leuk? Schrijf je dan via de website in 

voor een gratis proefles, via deze link: www.MijnMuziekles.nl  

 

Heb je vragen? Neem gerust contact op via info@mijnmuziekles.nl 

Zomervakantie 

Gaat u op vakantie van de zomer? Als u al weet wanneer u gaat zou u dan zo 

vriendelijk willen zijn om uw kind af te melden voor de dagen dat hij/zij niet komt naar 

de dagopvang of bso? Dan kunnen we vriendjes en vriendinnetjes blij maken met een 

ruildag op ons kinderplein. 

 

 

 

 

 

mailto:b.stukart@koreinkinderplein.nl
http://www.mijnmuziekles.nl/
mailto:info@mijnmuziekles.nl
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