
Agenda 

- 8 sept: Kleuters vrij 

- 13 sept: inloopavond 

- 18 sept: MR-vergadering 

- 22 sept: kleuters vrij 

- 25 en 26 sept: 

           startgesprekken 

-  
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DE KOP ERAF 
Bruine koppies, vrolijke 
gezichten en een drukte van 
belang. Ik denk dat dit 
tafereel op veel scholen in 
Nederland is waar te nemen 
op de eerste schooldag. 
Speciaal op onze school 
waren de vele verwonderde 
blikken naar het resultaat van 
de verbouwing in de vakantie. 
Stijgers en bouwmaterialen 
op de speelplaats.  
 

 
 
Wat fijn om te horen dat veel 
ouders hun waardering 
uitspraken over het resultaat. 
Dank daarvoor. De hele 
school is van binnen 
geschilderd, de wasbakken in 
de lokalen zijn vervangen, het 
personeelstoilet is vernieuwd,  

 
 
 
 
 
enkele plafonds met 
bijbehorende verlichting zijn 
vervangen en als klap op de 
vuurpijl hebben we een 
complete klimaatinstallatie 
gekregen. Jammer dat deze 
laatste nog niet werkte toen 
het zo heet was. Op dit 
moment ondervinden we nog 
wat hinder van de stijger. 
Mogelijk kan die volgende 
week alweer afgebroken 
worden.  
Zoals het er nu uitziet is de 
complete verbouwing voor de 
herfstvakantie klaar. Mijn 
oprechte excuses voor het 
mogelijke ongemak dat de 
kinderen en u ondervinden. 
Maar… alles komt goed! 
 
MARATHON EINDHOVEN 
Op 8 oktober is het weer 
zover. De sportieve harten 
mogen weer wat sneller 
kloppen en de kuiten mogen 
in het vet. 
De Eindhovense marathon. 
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Omdat in het verleden bleek 
dat erg veel kinderen van 
onze school meedoen via de 
sportclub waar zij lid van zijn, 
hebben wij besloten om ons 
niet meer als school in te 
schrijven. De kinderen die 
geen lid zijn van een 
sportclub, kunnen zich 
individueel of per groepje 
inschrijven. Kijkt u even op de 
site van Marathon Eindhoven. 
Als vanouds staat er een 
grote delegatie van het 
personeel alle kinderen en 
ouders van onze school aan 
te moedigen. 
 
OPEN AVOND. 
Op neow sdag 13 september 
organiseert SPILcentrum 
Tuindorp een inloopavond 
van 18.00 tot 19.00 uur. U 
bent, samen met uw 
kind(eren), van harte welkom 
om een kijkje te komen 
nemen en kennis te maken 
met de leerkracht(en) van uw 
kind(eren). Ook Korein 
Kinderplein aan de Adrianus-
straat opent voor u de deuren 

zodat uw kind u kan 
rondleiden. Graag tot dan! 
 
STARTGESPREKKEN 
We beginnen dit schooljaar 
met startgesprekken in de 
groepen 3 t/m 8 op 25 en 26 
september. Bij deze 
gesprekken bent u als ouder 
vooral aan het woord over de 
ontwikkeling en het wel-
bevinden van uw kind. 
U krijgt een uitnodiging voor 
en dag en tijd via de mail.   
 
KINDERDISCO!  
Op vrijdag 15 september 
wordt er op het Burghplein 
een kinderdisco georgani-
seerd in het kader van het 
jaarlijkse buurtfeest van het 
Witte Dorp.  

 

De kinderen van de Wilakkers 
en Hasselbraam zijn welkom 
om tussen 18.00 en 19.00 uur 
mee te feesten tijdens de 
pyjamadisco voor de 
kleintjes, gevolgd door een 
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basisschooldisco tot ongeveer 
21.00 uur.  
Tot dan?! 

 
MEDIËREND LEREN 
U kent het wel; het moment 
dat u iemand op zijn of haar 
gedrag aanspreekt en als 
antwoord kijgt: "Ja nou ja, zo 
ben ik nou eenmaal!"  
Tja... en dan? Als iemand nou 
eenmaal zo is, kan er niks 
meer aan gedaan worden... of 
toch wel? 

  
 
Volgens de theorie van 
Mediërend Leren is elk mens 
veranderbaar. Het mooie is 
dat daar geen geslacht, 
geloof, huidskleur of leeftijd 
aan verbonden is. Zolang een 
mens WIL veranderen en zelf 
de noodzaak van een 
verandering inziet, KAN hij 
ook veranderen. Dat is fijn 
om te weten! Dus voortaan 
als u te horen krijgt "Zo ben ik 
nou eenmaal", kunt u als 
antwoord geven: "Maar wil je 
ook zo blijven?" 
 
IDEEËNBUS  
Zoals u mogelijk al gezien 
hebt, hangt er in de hal van 

de school naast de 
werkkamer van meneer 
Michel een ideeënbus. 
Kinderen, hun ouders en  
leerkrachten kunnen daar 
hun ideeën in deponeren. 
Eens in de maand wordt er 
bekeken wat er in is gedaan.   
We zijn benieuwd! 
 
 
 
 



 

 

Zomerfeest 
 
 
Schip ahoi, beste ouders, 
 
Op donderdag 21 september is het 
alweer tijd voor het jaarlijkse Korein 
Zomerfeest!  
Dit jaar zal dit feest volledig in het teken 
staan van Piraten en Zeemeerminnen.  
Vergeet dus vooral je ooglapje of 
zwemvinnen niet! 
Wij zorgen voor leuke activiteiten, ijsjes, 
entertainment en hopelijk ook zomers 
weer!   
Het zou geweldig zijn als er enkele 
ouders zijn die samen met hun kind 
willen zorgen voor een gezond hapje. 
Op alle groepen hangen inschrijflijsten. 
Als u mee wilt doen kunt u op deze lijst 
schrijven wat u gaat maken.  
Wij hopen dat u er net zoveel zin in heeft 
als wij. En we zien u graag de 21e!  
(In de tuin van Korein St. Adrianusstraat, 
van 16.30 tot 18.30 uur). 

Personele bezetting 

Beste Ouders, 

Er is onderzoek gedaan door de 
universiteit van Leuven naar 
welbevinden en betrokkenheid van 
kinderen in de kinderopvang. Er is een 
instrument ontwikkeld hoe we dit nog 
beter in kaart kunnen brengen en  
Het is altijd mijn passie geweest om een 

bijdrage te leveren aan de kind- 
ontwikkeling. Blije kinderen die vol 
passie in ontwikkeling zijn, daar word ik 
blij van. Hier heb ik me altijd zo veel als 
ik kon voor ingezet voor jullie kinderen. 
Nog steeds zie ik zoveel mogelijkheden 
die nog ontwikkeld kunnen worden op dit 
kinderplein. Zoals bijvoorbeeld na-
schoolse activiteiten en beweeg-
activiteiten. 
Ondanks dat ik nog zoveel mogelijk-
heden zie, ga ik nu voor Korein werken 
als Pedagogisch Coach. In deze functie 
ga ik teams ondersteunen bij de 
kwaliteitsimpuls gericht op welbevinden 
en betrokkenheid. Ik ben blij dat ik de 
kans heb gekregen dat ik me hiervoor in 
mag gaan zetten. 

Ik geef het stokje in de maand 
september door aan mijn collega Bianca 
Lamers. Een gedreven leidinggevende 
waar ik veel vertrouwen in heb. 

Bedankt voor de mooie, inspirerende 
gesprekken, ontmoetingen die ik de 
afgelopen 8 jaar met jullie en jullie 
kinderen mee heb mogen maken. Ik ben 
trots op alle kinderen en alle collega’s 
van Korein Kinderplein st Adrianusstraat 
en wens iedereen nog veel mooie jaren 
hier samen.  

Warme groet, 

Brenda Stukart 
  
 
 
 
 



 Leer nu supersnel blind typen op school met klasgenootjes!! 
 
Het blindtypen is een must in deze tijd, bijna alles gebeurt tegenwoordig 
natuurlijk digitaal. Het is wetenschappelijk bewezen door de Radboud 
Universiteit in Nijmegen, dat zowel de taal als leerprestaties verbeteren bij 
leerlingen die het blindtypen op de juiste wijze beheersen. 
 
Op donderdag 12 oktober 2017 wordt er op Bs. De Talisman in Eindhoven  
weer gestart met een klassikale cursus blindtypen voor leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8.  
De lestijden zijn van 15.30 – 16.30 en van 16.30 – 17.30 uur. 
 
Kinderen van andere scholen zijn ook van harte welkom om deel te nemen 
aan deze cursus. 
 
Er zijn tegenwoordig talloze online typecursussen, maar om het blindtypen echt 
goed te leren is er veel begeleiding nodig en natuurlijk is het dan ook nog van 
belang dat degene die de leerling begeleidt kennis van zaken heeft. 
 
De cursus wordt georganiseerd door Instituut Spijksma uit Nuenen. Zij werken 
met kleine groepen en bieden niet alleen ondersteuning tijdens de lessen, maar 
ook eventueel thuis via het chatsysteem wat gekoppeld is aan het 
typeprogramma.  
 
Het programma is kindvriendelijk en bevat talloze letter- en woordoefeningen, 
tests, games en examentrainingen. Daarnaast is het prettig en motiverend om 
met leeftijdsgenootjes samen te oefenen. Leren blindtypen is echt een proces wat 
tijd kost en goed moet gebeuren. Hier staat Instituut Spijksma garant voor en 
biedt daarom 100% diplomagarantie! 
 
Elk kind is welkom op de cursus. Voor dyslectische kinderen zijn er evt. 
aanpassingen, zoals een speciaal lettertype. Doordat de klassikale lessen om 
de 14 dagen plaatsvinden is de huiswerkdruk lager dan bij andere cursussen en 
wordt het blindtypen (en dus daarmee de snelheid/precisie) vele malen beter 
geautomatiseerd! 
 
Als u uw kind mee wilt laten doen aan deze cursus, waarbij er dus gegarandeerd 
wordt dat uw kind zal slagen voor een typediploma, dan kunt u teh  
aanmelden via www.instituut-spijksma.nl (hier vindt u ook meer informatie over 
de kosten en lestijden).  
 
Voor vragen kunt u terecht bij Heinz of Leny Spijksma op tel. 040-2832762 of 
info@instituut-spijksma.nl.  
	  


	K:\Documenten\Jan\school\Wilakkers\Wakkertje\wakkertje 17-18\Wakkertje 1.docx
	‘t Wakkertje
	Nieuwsbrief van Spilcentrum Tuindorp

	K:\Documenten\Jan\school\Wilakkers\Wakkertje\wakkertje 17-18\Koerein.docx
	K:\Documenten\Jan\school\Wilakkers\Wakkertje\wakkertje 17-18\Informatiebrief cursus blindtypen (Bs. Wilakkers te Eindhoven).pdf

