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Agenda 

5–  5 2e  Pinksterdag 

8-5 Fotograaf terugkomdag 

9-5 Kleuters vrijdag 

19-5 Rapportavond 1-2 

21–5 Rapportavond 1-2 

22-5 Schoolreis 

23-5 Kleuters vrijdag 

28-5 Juffendag groepen 1-2 

30-5 Kleuterintroductie-  

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKEERSEXAMEN 

Donderdag 1 juni was een 
spannende dag voor de 
kinderen van onze groepen 7. 
De praktische verkeersproef 
stond gepland.  
 

 
 

Keurig volgens de regels werd 
er naar collega-basisschool 
Beppino Sarto gereden waar 
alle Stratumse scholen bij 
elkaar kwamen. De kinderen 
moesten een vastgestelde 
route rijden op de fiets. Langs 
de route stonden controle-
posten opgesteld die nauw-
keurig in de gaten hielden of 
de kinderen de verkeers-
regels goed toepasten. 
En wat denkt u…?  
alle kinderen van de 
Wilakkers geslaagd! 

PROFICIAT! 

De onderliggende gedachte 
van de verkeersproef is 
natuurlijk de kinderen van 
groep 7 voor te bereiden op 
de gang naar het voortgezet 
onderwijs. Vaak zullen zij dan 
op de fiets naar school 
moeten.  
Postende ouders, bedankt! 
 
KUNSTMAAND 
Dankzij de inzet van ouders 
en leerkrachten is de kunst-
maand, het paradepaardje 
van onze school, weer een 
groot succes geworden. Heel 
de school hangt vol met 
kunst, door de kinderen zelf 
gemaakt. Afgelopen vrijdag 
was de opening van de 
tentoonstelling. De hele 
komende week blijven de 
kunstwerken nog hangen. 
Ook op de Wilgendhof. 
Helpende ouders, bedankt! 
 
CIRCUS 
In het vorige Wakkertje stond 
het al. Op 7 en 8 juni 
vertonen al onze kleuters hun 
kunsten in  
*KINDERCIRCUS WILAKKERS* 

‘t Wakkertje 
Nieuwsbrief van Spilcentrum Tuindorp 
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Nooit eerder vertoonde 
kunsten en grollen zullen 
vertoond worden voor het 
hooggeëerd publiek. Wegens 
plaatsgebrek zijn helaas enkel 
de ouders van de kinderen uit 
de kleutergroep waar het 
kind in zit welkom. De laatste 
toegangskaarten zijn bij de 
directie verkrijgbaar.  
 
MEDIEREND LEREN 
Dinsdag 30 mei hebben we 
een mooi bezochte ouder-
avond georganiseerd  rond-
om het onderwerp 
Mediërend Leren.  

 
Vanuit STIBCO was de heer 
Emiel van Doorn aanwezig 
om een lezing te houden 
rondom dit onderwerp. 
Ongeveer  50 ouders hadden 
de moeite genomen om naar 
deze informatieavond te 
komen. 

Zoals u weet is onze visie op 
ontwikkeling van kinderen 
gebaseerd op Mediërend 
Leren. Nadat Emiel de ouders 
op enerverende wijze een 
uiteenzetting had gegeven 
zijn ouders en leerkrachten 
gezamenlijk aan de slag 
gegaan met een aantal 
stellingen. Uit de reacties 
konden we opmaken dat de 
avond als zeer zinvol ervaren 
is en zeker voor herhaling 
vatbaar is.  
 
VERBOUWING 
Zoals het er nu uitziet zal er in 
de grote vakantie begonnen 
worden met de bouw van een 
koffiekamer op het dak van 
de school. Eerder berichtte ik 
u daar al over. Daarnaast 
zullen de oude lokalen 
nieuwe vloeren krijgen, 
worden alle oude wastafels 
vervangen door een 
keukenblokje, worden alle 
oude deuren vervangen en 
zal heel de school geschilderd 
worden. Helaas is het niet 
gelukt de school van een 
koelsysteem te laten 
voorzien. 
 
MR 
Afgelopen maandag was de 
6e vergadering van onze 
medezeggenschapsraad van 
dit schooljaar.  
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Naast de formatie en de 
lopende LB-procedure heb-
ben we gesproken over hoe 
de doorgaande lijn zichtbaar 
is op De Wilakkers. Hierbij 
kwamen o.a. Mediërend 
Leren en de overdracht van 
de ene naar de andere 
leerkracht aan bod. Voor de 
notulen van deze vergadering 
verwijzen wij u graag naar de 
website. 
Wist u trouwens dat de 
vergaderingen van de MR 
doorgaans openbaar zijn en 
dat u als auditor van harte 
welkom bent? 
 
BIJLAGE 
Bij dit Wakkertje is een  
belangrijke bijlage gevoegd: 
het vakantierooster 2017-
2018. Komende week zal in 
een extra Wakkertje de 
formatie-inzet, het jaarpro-
gramma en de schoolgids 
gevoegd worden. 
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BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

Mijn naam is Anke Ansems en ik ben mediacoach in Spilcentrum 

Tuindorp. Ik loop alweer enkele jaren rond op school maar veel ouders 

zullen mij nog niet kennen. Daarom is het misschien goed om me nog 

eens voor te stellen. 

Van huis uit ben ik jeugdbibliothecaris met zo’n dertig jaar ervaring bij 

de Bibliotheek Eindhoven. Al die jaren ben ik werkzaam geweest in de 

wijkvestigingen van de bibliotheek, met name in Woenselse Heide, 

Gestel en Stratum. Ik ben verzot op lezen en vond het als kind al 

heerlijk om weg te dromen door middel van een prachtig boek. Dat gun 

ik ook al mijn klantjes van de bibliotheek op school. Uit eigen ervaring 

weet ik dat je door veel te lezen een enorme woordenschat opbouwt 

en supergoed wordt in taal en spelling. Heel belangrijk in deze 

maatschappij! 

Alle kinderen kunnen met een speciaal schoolbibliotheekpasje gebruik 

maken van de bibliotheek. Dat gebeurt onder schooltijd en het wordt veelvuldig gedaan. Na 

schooltijd kunnen kinderen met hun bibliotheekpasje ook boeken lenen in de bibliotheek op 

school. En is er niet genoeg te vinden aan leuke boeken, dan kunnen kinderen ook gratis gebruik 

maken van de Jeugdafdeling in De Witte Dame, de centrale bibliotheek in de stad. Hiervoor zijn 

speciale bibliotheekpasjes nodig. De aanvraag voor een pasje is gemakkelijk te regelen via de 

website van de bibliotheek of door een bezoek te brengen aan het regelpunt in De Witte Dame. 

Regelmatig ben ik op dinsdagmiddag vanaf 14.45 uur aanwezig op school om te kijken hoe de 

bibliotheek ervoor staat  en om als aanspreekpunt te dienen voor alles wat met de bibliotheek te 

maken heeft. 

 Mochten er vragen zijn over pasjes, boeken die nog uitgeleend staan terwijl ze al 

ingeleverd zijn of andere zaken, kom dan op dinsdagmiddag naar de bibliotheek. Ik ben 

ook per e-mail te bereiken op a.ansems@bibliotheekeindhoven.nl voor gerichte 

vragen. 

Eén keer in de twee jaar wordt 33% van de collectie in de bibliotheek gewisseld. De kapotte 

boeken en de boeken waarvoor geen belangstelling is verdwijnen uit de bibliotheek en er komen 

weer splinternieuwe, actuele boeken bij. Dat staat binnenkort weer te gebeuren. Natuurlijk 

zullen er dan ook weer veel populaire titels bijkomen, zoals de boeken van Geronimo Stilton en 

Leven van een loser. 

De collectie informatieboeken krijgt ook een 

aanvulling in de vorm van boeken die te gebruiken zijn 

voor spreekbeurten en werkstukken. 

Ik wens alle kinderen heel veel leesplezier toe. Maak 

maar goed gebruik van jullie eigen Bibliotheek op 

school! 

  

Anke Ansems 

mailto:a.ansems@bibliotheekeindhoven.nl


de Bibliotheek Eindhoven 

Afd. Jeugd en Educatie 

Werkzaam op ma-di(13.00-17.00)-wo-do 

 

Emmasingel 22 (de Witte Dame) 

Postbus 488 

5600 AL Eindhoven 

 

T   06 49971894 

E   a.ansems@bibliotheekeindhoven.nl 

W www.bibliotheekeindhoven.nl 
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Tropische temperaturen 

De afgelopen weken waren het al tropische temperaturen in ons land. In Nederland 

zijn temperaturen boven de 27°C nog steeds een uitzondering. Echter, wanneer 

deze temperaturen zich toch voordoen lopen vooral kinderen en ouderen een risico 

op het krijgen van hitte gerelateerde aandoeningen. Eén daarvan is warmte-

uitputting, dat kan ontstaan door vochtverlies, zoutverlies of beide tegelijk. Kinderen 

vormen hierbij zowel vanuit fysiologisch als gedragsmatig oogpunt een risicogroep. 

Tijdens dagen met extreme hitte worden een aantal maatregelen en/of acties 

afgesproken en uitgevoerd. De acties worden uitgevoerd indien de 

weersvoorspellingen uitgaan van 

dagtemperaturen van 27°C of hoger. 

1. Maatregelen m.b.t. accommodatie 

 Thermometers ophangen en nagaan welke ruimtes warm of koel zijn op 
bepaalde tijdstippen 

 Baby’s tijdelijk in de koelste ruimtes laten slapen  

 Ventileren vooral ‘s morgens vroeg (voordat de kinderen er zijn) door de ramen 
tegen elkaar open te zetten, daarna zonwering en ramen dicht. In de praktijk 
blijkt dat zonneschermen vaak te laat gebruikt worden, een tijdig gebruik kan een 
warmtereductie van 20% opleveren. 

 Zo veel mogelijk de ramen en deuren dicht laten om de aanwezige koelte binnen 
vast te houden en de warmte van buiten niet binnen te laten. 

 Voorkom tocht 

 Mechanische ventilatie of koeling aanzetten. Tijdens het slapen mag de airco 
aanblijven, maar let er op dat de kinderen niet in de tocht liggen. 

 Zo weinig mogelijk de lampen aan (lampen geven warmte) 

 Indien de temperatuur binnen meer dan 10% van de opvangtijd per jaar boven 
de 30 graden uitstijgt door de bouwwijze van het kinderplein zal er gezocht 
moeten worden naar oplossingen om binnen de 10%-norm te komen 

 Doe overdag zo min mogelijk verlichting aan 

 Monitors van computers en ook andere warmtebronnen zo min mogelijk 
gebruiken. Deze eerste twee punten kunnen binnen een warmtereductie van 6% 
opleveren 

 Maak sanitaire ruimtes extra schoon 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zonnebrandcreme 

 Smeer kinderen een half uur voor het naar buiten gaan in. 



 

 
 

Maatregelen m.b.t. verzorging 

 Geef extra te drinken (water), draag luchtige kleding 

 Tijdens het heetste deel van de dag kinderen binnen laten of buiten op 
schaduwplek. Onder bomen geeft de meeste verkoeling 

 Laat kinderen niet in de volle zon verblijven; zeker niet tussen 12.00 en 16.00 uur 

 Kinderen met  water laten spelen (eventueel voor het rusten/slapen) 

 In de zon altijd T-shirtjes en petjes gebruiken i.v.m. verbranden en zonnesteek 

 Smeer de huid goed in met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor 

 Risico-kinderen (met speciale gezondheidsomstandigheden) of kinderen die 
extreem veel last hebben van de hitte extra in de gaten houden. Goed 
overleggen met ouders wat wel/niet te doen 

 Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten, ook niet binnen 
 

Zonnebrandcreme 

 Smeer kinderen een half uur voor het naar buiten gaan in. 

 Gebruik beschermingsfactor 20  of hoger. 

 Herhaal het insmeren elke twee uur en na het zwemmen, ook als het product 
waterbestendig is. 

 
 
Wat kunt u zelf doen? 

U kunt zwemkleding meegeven, eventueel uw kind al insmeren morgens als u dat 
wenst. Als uw kind niet goed tegen een gewoon zonnebrandproduct kan, kunt u een 
ander product meegeven. Voor kinderen tot 2 jaar is het fijn als u een dunne slaapzak 
meegeeft ,luchtige reservekleding en eventueel een petje/hoedje. 
 
 

Nieuwsbrieven via het ouderportaal 

 
Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven is er nu ook de app voor het ouderportaal, 
waar u uw kind kan afmelden en informatie over de opvang dag ontvangt.  

Vanaf volgend schooljaar ontvangt u ook de nieuwsbrieven in uw ouderportaal. We 
versturen dan geen e-mails meer met nieuwsbrieven. 

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

 

https://www.koreinkinderplein.nl/nieuws-en-activiteiten/app
https://www.facebook.com/StAdrianusstraat/photos/a.790749437606896.1073741828.707216202626887/1549560378392461/?type=3


 

 
 

Afmelden zomervakantie of extra opvang nodig? 

Als u al weet wanneer uw kind geen gebruikt wilt maken van de opvang in de 

vakantieperiode, dan kunt u uw kind al afmelden via het ouderportaal. Als u afmeld 

met toelichting dan kunt u een eventuele ruilaanvraag hierin vermelden. We gaan 5 

juni starten met het opstellen van ons vakantieprogramma. We vinden het fijn om te 

weten of uw kind ook deelneemt aan ons programma en op welke dagen. Bedankt 

voor uw medewerking. 
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VVE thema vanaf 5 juni 

Oef, wat warm!  

Pfff, Puk heeft het warm! Hoe komt dat? Puk heeft een muts op en een sjaal om. Dat is 

toch niet nodig, Puk! Het is zomer en het is warm buiten. De kinderen helpen Puk om zijn 

warme kleren uit te trekken en ze helpen Puk om af te koelen. 

Activiteiten 

 Dit thema gaat over warm lente- of zomerweer. Het warme weer geeft aanleiding 

om met water te spatten en ijsklontjes te maken. In veel activiteiten wordt het 

verschil tussen warm en koud duidelijk gemaakt.  

 In de groep komt een ijscohoek, waar de kinderen ijsjes kunnen kopen en verkopen. 

De kinderen zingen een liedje over de ijscoman. 

 Natuurlijk spelen de kinderen bij dit thema met water. Ze onderzoeken wat blijft 

drijven en welke dingen zinken. Tijdens het wassen en bij het drinken kiezen de 

kinderen wat ze lekkerder vinden: koud of warm water. En wat vinden de baby's 

lekker voelen? Ze voelen aan een ijsklontje en aan een koud en warm washandje. 

 De pedagogisch medewerker heeft warme winterkleren aan. Weten de kinderen 

welke kleren dat je draagt als het buiten warm is? En welke kleren horen bij de 

winter? 

 De baby's kijken naar hun kleren en spelen met ‘blote’ benen. De baby's doen 

bewegingen na. 

 Tijdens het buiten spelen kijken kinderen naar hun schaduw en laten hun schaduw 

bewegen. 

 De kinderen helpen mee om het speelgoed en de tafels en stoelen te soppen. 

 De kinderen spelen het verhaal van Gijs en Guusje die in het zwembad spelen en 

gaan tot slot ‘net alsof zwemmen’ in de groep. 

Voorlees verhaal 

Het is heel warm. Gijs en Guusje mogen buiten spelen in het badje. Ze hebben hun 

zwembroek al aan. Papa vult het badje met een slang. Brr, het water is veel te koud! Papa 

doet er warm water bij met een gieter. Brr, nog veel te koud! Dan hebben Gijs en Guusje een 

idee. Ze doen hun laarzen aan in het badje. 

 

 

Liedje 

Tingelingeling, wie lust een ijsje? Tingelingeling, wie houdt daarvan? Ik verkoop echt alle 

ijsjes, want ik ben de ijscoman! 



 

Spelenderwijs ontwikkelen 

Door het meedoen aan de spelactiviteiten van dit thema: 

 Kan uw kind vertellen wat voor weer het is; 

 Leert uw kind benoemen wat bij warm weer past, zoals welke kleren je dan aantrekt; 

 Doet uw kind mee aan een fantasie spel in de groep, waarbij hij net doet of hij zwemt 

of een ijsje koopt; 

 Onderzoekt uw kind al spelend de eigenschappen van water en sop, en ontdekt hij 

dat sommige dingen op het water blijven drijven en andere dingen zinken; 

 Kan uw kind duidelijk maken wat hij prettig vindt aanvoelen en wat niet; 

 Leert uw kind verschillende begrippen gebruiken, zoals’ koud’ en ‘warm’, en ‘nat' en 

‘droog’. 

Hoe kunt u aansluiten bij het thema? 

Kijkje in de groep 

 Hebt u al gezien waar u een ijsje kunt kopen in de groep? Vraag eens aan uw kind of 

hij dit kan laten zien. Misschien kunt u een ijsje kopen bij uw kind! 

Verzorgen 

 Stimuleer uw kind zoveel mogelijk zelf te doen. Geef uw kind tijdens het wassen een 

washandje. Maak hier een spelletje van door uw kind een warm en koud washandje 

te geven. Voelt hij verschil en wat vindt hij het lekkerst? 

 Praat tijdens het aankleden over het weer en welke kleren daarbij horen. Kijk samen 

naar buiten. Praat samen over wat uw kind aantrekt. Bijvoorbeeld ‘Het is mooi weer, 

dus je kunt je korte broek aan. Trek jij in de winter, als het buiten koud is, ook een 

korte broek aan?’ 

Samen een klusje doen 

 Betrek uw kind bij kleine klusjes in het huishouden. Geef uw kind een doekje om na 

het eten de tafel schoon te maken. Of maak een teiltje sop en laat uw kind zijn 

speelgoed schoon maken. Kijk naar wat uw kind al kan, en reageer hier enthousiast 

op. 

Samen praten 

 Ga samen met uw kind naar buiten. Praat met uw kind over wat jullie gaan doen. ‘We 

gaan eens buiten kijken, ga je mee?’ Praat met uw kind over het weer. Wat voor 

weer is het? Is het koud of warm? Schijnt de zon of niet? Wat kan uw kind zelf al 

vertellen?  

 



 

 

 Bewegen 

 Een strandbal is heel geschikt voor jonge kinderen om mee te spelen. Doordat de bal 

zo licht is, beweegt hij langzamer dan een gewone bal. Uw kind heeft dan meer tijd 

om de bal te volgen en kan hem gemakkelijker vangen. Blaas een strandbal op. Vaak 

vinden kinderen het leuk om dit zelf te proberen. Rol of gooi de bal naar uw kind. Kan 

hij de bal al vangen? Stimuleer uw kind de bal weer terug te rollen of gooien. 

Wanneer u de bal niet te hard opblaast, kan uw kind de bal makkelijker pakken. 

 Wijs uw kind als u naar buiten gaat met mooi weer, ook eens op zijn schaduw. Laat 

zien dat u ook een schaduw hebt. Maak bewegingen, zodat de schaduw 

meebeweegt. Vraag uw kind of hij zij schaduw ook kan laten bewegen. 

Spelen 

 Tijdens dit thema doen kinderen net alsof ze een ijsje kopen of verkopen. Misschien 

wil uw kind thuis verder spelen. Speel en fantaseer met uw kind mee. Doe net alsof 

jullie een ijsje eten. Praat samen over hoe het ijsje smaakt of doe net alsof het ijsje 

smelt. 

Ontdekken 

 Laat uw kind aan een ijsklontje voelen met zijn vingers of er even aan likken. Hoe 

vindt uw kind dat te voelen? Zet het ijsklontje buiten in de zon en ga af en toe samen 

kijken en voelen. Weet uw kind al wat er gebeurt als het ijsklontje in de zon staat? 

 Geef uw kind een teiltje water waar hij lekker met zijn handen in kan plonzen. Geef 

hem ook wat speeltjes in het teiltje, zoals een bakje, een plastic flesje of een 

badeendje. Zoek ook eens een paar spulletjes die blijven drijven en een paar die 

zinken. 

Veel speelplezier! 

 

 

 



 

Ervaren moeders helpen beginnende moeders 

‘Moeders Informeren Moeders’ gestart in Eindhoven Zuid 
 

Moeders van een eerste kind hebben vaak veel vragen over de verzorging 
van hun baby. Om hen te ondersteunen is in Eindhoven Zuid ‘Moeders 
Informeren Moeders’ (MIM) van start gegaan. MIM koppelt een 
beginnende moeder aan een ervaren moeder. Zij gaat iedere maand op 
bezoek bij de beginnende moeder tot het kindje ongeveer anderhalf jaar 
is. Samen bespreken ze alledaagse vragen over opvoeden en delen 
ervaringen. De ervaren moeder kan de beginnende moeder ook 
ondersteunen met het vergroten van haar sociale netwerk.  
 
De ervaren moeder doet op vrijwillige basis mee met het programma. Zij 
krijgt hierbij ondersteuning en begeleiding van de MIM-coördinator. Voor 
beginnende moeders is deelname gratis. MIM wordt uitgevoerd door 
Zuidzorg in opdracht van de gemeente Eindhoven. Het is een bewezen 
concept dat al jaren in verschillende gemeentes bestaat. 
 
Zowel beginnende moeders als ervaren moeders kunnen voor meer 
informatie of aanmelden contact opnemen met  
Genoveva Kraan, MIM-coördinator bij Zuidzorg, via email 
g.kraan@zuidzorg.nl 
 
Je vindt ook meer informatie op  
www.moedersinformerenmoeders.nl  
of 
www.zuidzorg.nl/jeugdgezondheidszorg/hulp-bij-het-opvoeden 
 
 
 
 

mailto:g.kraan@zuidzorg.nl
http://www.moedersinformerenmoeders.nl/
http://www.zuidzorg.nl/jeugdgezondheidszorg/hulp-bij-het-opvoeden
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