
 
 
 
 
 

INTRO 
Het schooljaar zit er al weer bijna op en ik wil bij deze de ouders die dit 
schooljaar in de diverse commissies geholpen hebben met het organiseren 
van de vele leuke activiteiten op school heel hartelijk danken voor hun 
inzet! Ook veel dank aan alle ouders die tijdens de activiteiten zelf 
geholpen hebben. Zonder jullie zouden een hoop activiteiten geen 
doorgang hebben kunnen vinden. 
  
Het bestuur van de oudervereniging wil ik bedanken voor hun grote en 
waardevolle bijdrage aan alles wat er buiten de activiteiten om geregeld 
moest worden. Fijn dat we een aantal nieuwe en enthousiaste ouders 
hebben kunnen toevoegen aan het bestuur! Zij hebben zich dit jaar naast 
de reguliere werkzaamheden, ook beziggehouden met de communicatie 
en de werving van nieuwe mensen voor zowel het bestuur als de 
commissies die de activiteiten organiseren! Petje af, door jullie inzet weten 
we dat we ook het komende schooljaar in ieder geval weer een hoop leuke 
dingen voor de kinderen kunnen organiseren! 
  
Na dit schooljaar vertrekken een aantal bestuursleden en diverse 
commissieleden, omdat hun jongste kinderen (bijna) de basisschool 
verlaten. Daarom hebben we het komend schooljaar weer een aantal 
nieuwe mensen nodig om samen met andere enthousiaste bestuursleden 
en commissieleden alles weer soepel te laten verlopen en om samen met 
de teamleden leuke activiteiten te verzinnen en te organiseren voor de 
kinderen. Het maakt niet uit of je veel of weinig tijd hebt, alleen overdag 
of alleen ’s avonds iets kunt of wilt betekenen, of je goed bent in 
organiseren of juist creatief bent, alle hulp is welkom! Vele handen maken 
niet alleen licht werk, ze zorgen er ook voor dat het ‘werk’ gezellig wordt 
voor degenen die het verrichten en bijzonder voor de kinderen voor wie 
we het allemaal doen! 
  
Alvast een fijne vakantie gewenst namens de OR! 
  
Marion McCormack �Voorzitter Oudervereniging BS de Wilakkers 
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FINANCIEN 
Dit jaar hebben de meeste ouders gelukkig de ouderbijdrage voor hun 
kinderen betaald (94%). Dat is fijn omdat we dan al onze activiteiten die 
we het afgelopen schooljaar hebben georganiseerd ook (netjes op tijd) 
kunnen betalen.  
Om de betalingen in de toekomst voor u als ouder/verzorger makkelijk te 
maken hebben wij al een aantal opties uitgezocht. Waaronder Ideal 
betalingen en automatische incasso. Beide hebben voor- en nadelen. Ideal 
zou een fijne oplossing zijn, maar daardoor zullen de kosten hoger 
worden. Wellicht heeft u nog een ideeën om de betalingen makkelijker te 
maken. Dat horen wij graag van u. 
 
In elk geval bedanken wij alle ouders/verzorgers voor hun bijdrage.  
 
Veel groeten Silvia Hoffland, penningmeester Ouderraad 
 
PALMPASEN & PASEN 
Weer terug van weggeweest…… De Palmpasenstok! 
Op vrijdag 7 april hebben wij met een deel van onze leerlingen een 
bezoek gebracht aan De Wilgenhof om de bewoners te verrassen met een  
mooie, versierde en kleurrijke Palmpasenstok. Bij aankomst zijn we 
hartelijk ontvangen en hebben we voor de bewoners het Palmpasenlied 
gezongen. Daarna hebben een aantal leerlingen enkele bewoners 
persoonlijk een Palmpasenstok gebracht en hier waren ze heel blij mee. 
De overige leerlingen hebben mee geholpen om de Speckenzaal en het 
Paviljoen te versieren, zodat ook daar een gezellige paassfeer hing. We 
hebben met zijn allen enorm genoten en ook in de wijk vonden de 
mensen het leuk om de vrolijke Palmpasen optocht voorbij te zien komen! 
Dit jaar hebben we alle 
Paasactiviteiten op één 
dag gevierd en die dag 
begon met een heerlijk 
Paasontbijt! Mede 
dankzij de sponsoring 
van Albert Heijn 
Leenderweg is er volop 
gesmuld van al het 
lekkers. Tijdens het 
ontbijt werden de kinderen van groep 4 tot en met 8 verrast met een 
bezoekje van de Paashaas die voor iedereen een chocolade-ei of een lolly 
had meegebracht.  



Na het paasontbijt mochten de 
kleuters en de kinderen van 
groep 3 paaseieren gaan zoeken 
op het Burghplein. Daar 
werden ze enthousiast 
ontvangen door de Paashaas en 
na alle 
eieren 
gevonden 
te 

hebben, heeft de Paashaas nog een spelletje met de 
kinderen gespeeld. Daarna nog even op de foto 
met de Paashaas en als afsluiting kregen alle 
kinderen een lekkere paastraktatie die ze hebben 
meegenomen naar school.  
Het was een heerlijk paasfeest en de kinderen 
hebben genoten! 
 
SPORTDAG  
Dit jaar werd de sportdag (voor zowel de onder- als de bovenbouw) 
georganiseerd door het ROC in Tilburg.  

 
OPEN PODIUMKUNSTEN 
Een sfeer impressie van de open podia die dit jaar zijn 
georganiseerd! Zowel de kinderen als de ouders hebben genoten van 
de mooie optredens! 
 
 
 
 
 



 
Sfeer impressie van de open podia die in alle klassen dit jaar zijn georganiseerd.  

 

 
KUNSTMAAND 
Hebben jullie al die 
prachtige kunstwerken 
zien hangen in school en 
op de Wilgenhof? Wauw, 
wat een talenten zitten er 
op onze school! 
Het was weer een hele 
organisatie om het 
allemaal voor elkaar te 
krijgen, maar we denken 
dat we ook dit jaar zeker 
weer kunnen spreken van een geslaagde kunstmaand. De kunstmaand 
stond in het teken van de teken- en schilderkunst. Tijdens de opening in 



de hal is aan de kinderen verteld wat ze allemaal gingen doen en is een 
speciaal ‘kunstlied’ gezongen. In de weken die volgden kregen de 
kinderen drie workshops. In twee van de workshops die ze deden stond 
één bekende kunstenaar centraal. De kinderen kregen eerst uitleg over de 
kunstenaar en keken samen met de juf of meester die de workshop had 
voorbereid naar werk van de betreffende kunstenaar. Vervolgens werd 
getekend of geschilderd in de trant van die kunstenaar, waarbij de 
kleinere kinderen ook geholpen werden door de grotere kinderen. Zo 
waren er groepen die aan de slag gingen met werk van Picasso, Dali, 
Hundertwasser, Monet, Andy Warhall, Keith Harring, Wachtmeister, 
etc. Er werd gewerkt met heel veel verschillende materialen in de diverse 
workshops, die speciaal daarvoor waren aangeschaft. De derde workshop 
was voor alle kinderen (behalve de kleuters) buiten school. Er werden 
portretten getekend van bewoners in de Wilgenhof, in de natuur getekend 
in het park of er werd een bezoek gebracht aan een atelier, waar ook 
getekend werd. De kunstmaand werd afgesloten met twee grote 
exposities, eentje in school en eentje op de Wilgenhof. De klassen werden 
ingericht als atelier of als galerie en alle ouders, grootouders en andere 
geïnteresseerden mochten komen kijken. En wat was het gezellig druk op 

de eerste middag van de expositie! De kinderen lieten met trots hun 
kunstwerken zien en ook het drieluik wat ze gemaakt hadden om te laten 
zien aan welke drie workshops ze deelgenomen hadden en hoe ze dat 
vonden. 
 
SCHOOLREISJE 
De weersvoorspellingen voor de dag van het schoolreisje zorgde ervoor 
dat de dag ervoor de busmaatschappijen nog een keer gebeld werden om 
zeker te weten dat de airco in de bussen zou werken en werd nog een keer 
gecontroleerd of er voldoende schaduwplekken waren op de lokaties. Er 
werden ons koele bussen beloofd en dat werd gelukkig ook waargemaakt, 
want wat was het heet de dag van het schoolreisje! Toen alle kinderen en 
volwassenen naar de juiste bussen gedirigeerd waren en veel ouders nog 
even kwamen uitzwaaien, vertrokken eerst de bovenbouw kinderen naar 
Gaia Zoo in Kerkrade en daarna de onderbouw kinderen naar de 



Hooiberg in Bladel. We 
hadden als school het 
‘alleenrecht’ bij de 
Hooiberg, wat altijd heel 
fijn is en de sfeer heel 
relaxed maakt. Ondanks 
de warmte is er flink 
gespeeld door de 
kinderen, zowel binnen 
als buiten bij de 
Hooiberg. In Gaia Zoo 
deden de kinderen een speurtocht, speelden in de Dino Dome (waar 
gelukkig ook verkoelend water was) en mochten ze met hun groep ook 
zelf nog bepalen wat ze wilden zien in de dierentuin. Ondanks de warmte 
lieten veel dieren zich toch goed zien gelukkig. De sprays met verkoelend 
water waren erg populair, niet alleen bij de kinderen, ook bij de juffen, 
meesters en ouders die mee waren. Iedereen kregen natuurlijk ook nog 
een lekker verkoelend ijsje, voordat de koele bussen weer opgezocht 
werden en de terugreis begon. 
 
DRINGENDE OPROEP!  
We zijn dringend op zoek naar enthousiaste ouders die de OR en/of 
verschillende activiteiten commissies willen komen versterken. Momenteel 
hebben zowel het bestuur van de oudervereniging als de commissies een 
minimale bezetting. We hebben echt extra hulp nodig als we het 
activiteiten programma in de lucht willen houden. Voor meer informatie, 
of om u aan te melden voor het bestuur of een commissie, kunt u contact 
met ons opnemen via or-wilakkers@skpo.nl.  
 
"WAT EN WIE" VAN DE OUDERVERENIGING 
Het bestuur van de oudervereniging (de ouderraad) heeft dit jaar (2016-
2017) extra haar best gedaan om alle ouders te informeren van het 
bestaan en nut van de oudervereniging. De oudervereniging van 
Katholieke Basisschool de Wilakkers is een formele vereniging met een 
door de notaris vastgelegd verenigingsstatuut, een door de ouderraad 
opgesteld huishoudelijk reglement en een vermelding bij de Kamer van 
Koophandel. Alle ouders en verzorgers van kinderen die op de Wilakkers 
zitten, zijn automatisch lid van de Oudervereniging. 
Hebt u leuke ideeën voor een van de activiteiten of hebt u vragen of 
opmerkingen over iets wat de OR aangaat, neem gerust contact met ons 
op via de mail of spreek ons aan op het schoolplein! 
 
 



Email: or-wilakkers@skpo.nl 
Website: www.wilakkers.nl (onder het kopje "Ouders") 
 
Hier onder ziet u welke ouders op dit moment in de OR zitten en ook in 
welke klas(sen) hun kind(eren) zitten. Volgend jaar zullen Marion en 
Carina helaas aftreden als bestuurslid. Onze dank aan hun jarenlange 
bijdrage is groot! 
 
Naam Klas kinderen Functie 
Marion McCormack 

 

Aédin (7A) Voorzitter 

Sylvia Hofland  

 

Krijn (7B) Penningmeester 

Carina Kuijpers 

 

Bodhi (8A) Externe Communicatie 

Inge van Hauwe 

 

Joran (8B), Fenna (5A) Secretaris 

Danielle Derks 

 

(3A) Algemeen 

Liselotte Vogels 

 

Sanne (4B), Elien (KA) Interne Communicatie 

Jessica van Amsterdam 

 

Lucia (4B), Thijm (4A) Algemeen 

 


