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Agenda 

- 11-10 kleedjesmarkt 

- 16 t/m 20-10 

   herfstvakantie 

- 27-10 kleuterintro 

 

 

 

 

 

 

 
 

DE VERBOUWING 
De verbouwing is tot op 
heden voorspoedig verlopen. 
In de herfstvakantie zullen de 
puntjes op de i gezet  
worden. 
Alle oude lokalen zullen dan 
voorzien worden van een 
nieuwe vloer. Na de vakantie 
kan het nieuwe lokaal 
ingericht worden. Groep 8b 
van meneer Ruben zal er 
intrekken. Op termijn zal het 
huidige 8b-lokaal ingericht 
worden als koffiekamer. U 
mag weten dat wij die node 
gemist hebben de afgelopen 
jaren. De school is na deze 
verbouwing klaar voor de 
komende jaren. Zoals het er 
nu uitziet zal de school in 
lengte van jaren 16 groepen 
tellen. Fluctuaties in aantallen 
kinderen kunnen nu beter 
opgevangen worden.  
Wij zijn ontzettend blij met 
de huidige uitstraling van 
onze school.   
 

DE STAKING 
Wat mooi dat wij zoveel 
positieve reacties gekregen 

hebben van ouders op de 
landelijke staking van het 
primair onderwijs op 5 
oktober jl. 
 

 
 

Voor ons is dit een uiting dat 
u zich bewust bent van het 
feit dat wij niet enkel voor 
onszelf actie gevoerd hebben. 
Naast de beloning en de 
werkdruk is de zorg voor het 
onderwijs aan uw kind inzet 
geweest van de staking. Het 
onderwijs moet aantrekkelijk 
blijven/worden, ook voor de 
mensen die er werkzaam zijn.  
Dank voor uw steun! 

 
MARATHON                                   
Het was afgelopen zondag 
weer een geslaagd 
evenement. Ik denk dat een 
groot compliment aan de 
organisatie volledig op zijn 
plaats is. 
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Mooi dat naast de topsport 
ook de sportbeleving van de 
amateur-lopers en de 
gezinnen zo goed 
gefaciliteerd werd. 
Gemeente Eindhoven, we 
mopperen wel eens, maar dit 
was top!   
 
MEDIËREND LEREN  

De hoogste vorm van                                                                                                
zelfstandigheid 
is… 
iets samen met een 
ander kunnen. 
 

 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
In de hal bij de ingang voor de 
grote kinderen staat een kast 
met gevonden voorwerpen. 
Deze kast is in plaats 
gekomen van de kist de we 
voorheen in gebruik hadden. 

Elke woensdag voor de 
vakantie worden de 
gevonden spulletjes uitge-
stald in de hal. Kijkt u rustig 
na of er eigendommen van 
uw kind tussen liggen. 
 
VERTROUWENSPERSOON 
In een van de bijlagen van dit 
Wakkertje kunt u een stukje 
vinden van onze nieuwe 
vertrouwenspersoon, meneer 
Ruben Sanders, voor velen 
van u geen onbekende. 
Ruben stelt zich voor en somt 
in het kort op wat u van hem 
kunt en mag verwachten. Fijn 
Ruben dat je deze taak op je 
hebt willen nemen. 
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Beste ouders,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Hierbij wil ik u op de hoogte stellen dat ik de nieuwe interne vertrouwenspersoon op de Wilakkers ben.  Dat 
betekent dat ouders, leerkrachten en kinderen bij mij terecht kunnen met zaken die zij ervaren  als ongewenst 
en grensoverschrijdend gedrag. 
Voordat ik in ga op mijn rol als vertrouwenspersoon en de taken die hierbij komen kijken zal ik in het kort  iets 
over mijzelf vertellen.   
Mijn naam is Ruben Sanders en ik ben inmiddels 19 jaar werkzaam op de Wilakkers, vooral in de groepen 3 en 
8. Ik ben vader van 4 kinderen die variëren in de leeftijd van 4 tot 16 jaar.     

Ik heb in mijn rol als vertrouwenspersoon drie hoofdtaken; 

 Opvang en begeleiding van de melder van ongewenst gedrag.        
 Voorlichting geven aan ouders en leerkrachten. 
 Beleidsadvisering naar de school toe. 

 

Waar moet u aan denken bij grensoverschrijdend gedrag?  Dit kan bijvoorbeeld zijn;   
- lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten of te weinig 
voeding, aandacht of verzorging),                                                                                                      
- geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, pesten,          
stelselmatig negeren etc.)                                                                                                                                    
 - seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding of verkrachting) 
 - vernieling van eigendommen van een ander;                                                                                              
 
Mijn taken die hierbij horen zijn onder andere:   
- het voeren van gesprekken,                                                                                                                                 
- het behulpzaam zijn bij het zoeken van een bemiddelaar,                                                                          
 -het begeleiden bij het indienen van een klacht  en tijdens de klachtenbehandeling en erna,                                                                                                                                                                                      
- het ondersteunen bij het aangifte doen bij de politie bij het vermoeden van een strafbaar feit,            
- het verwijzen naar hulpverleningsinstanties,                                                                                                 
- het op eigen initiatief kunnen raadplegen van interne/externe deskundigen,  
- het attenderen van andere betrokken functionarissen binnen de organisatie op vertrouwelijkheid,   
- het hebben van toegang tot alle geledingen van het bedrijf en rechtstreeks tot directie/management en 
medezeggenschapsorganen.   
  
Geheimhoudingsplicht   
Als vertrouwenspersoon heb ik mij te houden aan de geheimhoudingsplicht. De informatie die betrekking 
heeft op het werk van vertrouwenspersoon is niet toegankelijk voor derden.  Het is voor u ook belangrijk om te 
weten dat ik 100% onpartijdig ben tijdens een conflict dat u mogelijk heeft met een functionaris van de school.  
 
Vraag of advies?   
Heeft u een melding of een vraag of hebt u advies nodig inzake het ervaren van grensoverschrijdend gedrag? 
Dan kunt u mij bereiken op 06-28716118 of via r.sanders@skpo.nl   
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Kinderboekenweek 2017: Griezelen. Gruwelijk eng! 
 
Op woensdag 4 oktober is de start de Kinderboekenweek geweest, met als thema: 
"Griezelen. Gruwelijk eng! Anderhalve week lang staan op school de kinderboeken 
centraal.  
We openden de Kinderboekenweek met het lied "Gruwelijk eng!" van Kinderen voor 
Kinderen. We zongen met de hele school dit lied en lieten we onze dansmoves zien.  
 
Na het grote succes van vorig jaar, zal er ook dit jaar een kleedjesmarkt zijn. Op woensdag 
11 oktober mag elk kind boeken kopen en verkopen! In uw mailbox vindt u hier verdere 
informatie over.  
 



 
Kies je Sport  

In de week van 2 oktober ontvangt uw kind een boekje of flyer van 

het project ‘Kies Je Sport’.  

‘Kies je Sport’ is een programma dat de mogelijkheid geeft om kennis 

te maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen 

kinderen ontdekken welke sport en sportaanbieder het beste bij ze 

past.  

 

Meedoen 

Van 30 oktober t/m 17 december 2017 bieden Eindhovense 

Sportaanbieders kennismakingscursussen aan voor kinderen in het 

basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier lessen 

in aaneengesloten weken op de locatie van de sportaanbieder. In 

totaal kan worden gekozen uit 94 cursussen. Die kun je vinden op 

eindhovensport.nl/kiesjesport. Het programma ‘Kies je Sport’ wordt 

elk voorjaar en najaar herhaald. Sportaanbieders kunnen steeds 

nieuwe cursussen aanmelden voor het project.  

 

Inschrijven 

Inschrijven voor een sport naar keuze kan via 

eindhovensport.nl/kiesjesport van 3 t/m 27 oktober.  

Ouders maken op de website een account aan, selecteren de 

activiteit en schrijven hun zoon/dochter in bij de activiteit naar 

keuze. De sportaanbieder ontvangt per e-mail een aanmelding met de 

gegevens. 



 

 

 

 

 

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 november een informatieavond 

voor ouders van kinderen 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 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. 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. 

 

 

 



GRATIS aanbod voor alle gescheiden gezinnen uit Eindhoven. 

Stichting Kanjer 

Wij zijn een professionele & betrouwbare stichting in de sociale basis en worden gesubsidieerd 

door de gemeente Eindhoven. 

GRATIS KINDER-KANJER-KAMP VOOR KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS UIT EINDHOVEN 
30sept-1okt is het weer zover en gaan we met 30 kinderen (6-18 jaar) van gescheiden ouders 
onder begeleiding van 10 professionals op kamp.  De kinderen kunnen deelnemen aan heel 
veel leuke workshops zoals Boksles, theater, yoga, KIES, 3-huizen, rots&watertraining, 
paardencoaching, knutselen, sporten, relaxen en delen hun ervaringen met elkaar. 

Locatie: Polvokamp in Riethoven 
Kosten: GRATIS! 

Er zijn nog een paar plekjes, ga jij mee? 
Meld je nu aan via info@stichtingkanjer.nl 
Ook voor vragen: info@stichtingkanjer.nl 

Aansluitend krijgen de kinderen en de ouders GRATIS nog een aantal terugkombijeenkomsten. 

Voor een foto-impressie: https://www.facebook.com/stichtingkanjer 

Of ouders net gescheiden zijn, in een vechtscheiding zitten of al jaren gescheiden zijn en vrienden 

zijn, iedereen is welkom! 

 Voor vragen bel gewoon even: 06-46408766 

 Alvast super bedankt voor jullie medewerking. 

   

Een enthousiaste groet,  

Janine de Haas  

Stichting Kanjer  
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Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat 
van Lumens 
 

 

Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de groepen 1-2 
van de basisschool. 
 
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door 
de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar 
misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, 
bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog niet goed 
beheerst. 
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je 
contact opnemen met een pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken 
samen wat nodig is en maken we een plan op maat. Op basis van dit plan ga je 
samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo spelenderwijs aan zijn of haar 
ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de thema’s en de materialen 
die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.  
 
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Karin Lasaroms. 
 
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de 
pedagogisch medewerker van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of 
rechtstreeks via mij. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin Lasaroms 
Pedagogisch ondersteuner 
 
Lumens | Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven 
Don Boscostraat 4 | 5611 KW Eindhoven 
06 51056222 
k.lasaroms@lumenswerkt.nl 
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