
Agenda 

13-11 MR vergadering 

17-11 Kleuters vrij 

17-11 Schaatsprestatierit 

27-11 Ouderavond kleuters 

28-11 Ouderavond kleuters 
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DE VERBOUWING 
Aan alle mooie dingen komt 
een einde, maar aan alle 
lastige dingen gelukkig ook. 
De verbouwing die in de 
grote vakantie begonnen was, 
is klaar. In de herfstvakantie 
zijn alle oude lokalen 
voorzien van nieuwe 
vloerbedekking en zijn de 
puntjes op de i gezet in het 
nieuwe lokaal. De school 
staat er weer netjes bij en kan 
weer jaren vooruit. 
Ik denk dat een groot 
compliment op zijn plaats is 
voor het hele team. 

 
Tot twee keer toe moesten 
de leerkrachten hun lokaal 
volledig leegruimen. In de 
zomervakantie voor de  

 
 
schilders en in de 
herfstvakantie voor de 
vloerbedekking. Om 
organisatorische reden was 
dit helaas niet te combineren. 
U mag weten dat het voor 
een directeur van de school 
heel fijn is om te ervaren dat 
alle teamleden, zonder 
klagen, in hun vakantie de 
schouders eronder zetten om 
de kinderen weer schoon en 
netjes te ontvangen. Dit zegt 
iets over de sfeer die er onder 
het personeel heerst. Een 
groot compliment is naar 
mijn mening ook op zijn 
plaats voor de aannemer 
Koppen Bouwgroep uit 
Liempde. Fijne vakkundige 
mensen die er alles aan 
gedaan hebben om de 
veiligheid van de kinderen te 
borgen tijdens de bouw. 
BEDANKT! 
 

EVON MBERMAAND 
November stond vroeger 
bekend als de slachtmaand. 
Men maakte zich op voor de 
winter die eraan stond te 
komen. De eerste sneeuw 

‘t Wakkertje 
Nieuwsbrief van Spilcentrum Tuindorp 

Schoo l jaar  201 7-2018 | nummer 3 |  november  2017  

 



   
  Basisschool 
  ‘De Wilakkers’ 
  Piuslaan 68 
  5614CM Eindhoven 
  040-2111844 
  info@wilakkers.nl 
  www.wilakkers.nl 
 
  Korein Kinderplein 
  St. Adrianusstr. 64-64b 

  5614EN Eindhoven  
  040-2 112206 
  adrianusstraat@korein 
    kinderplein.nl 
 

   

kan al vallen na een 
nachtvorst en najaarsstormen 
kunnen het land gaan 
teisteren.  
 

  
 
In het schooljaar is het een 
relatief rustige maand. Bij de 
kleuters hangen de herfst- 
werkjes in het lokaal en 
sommige groepen zijn eropuit 
geweest voor een 
herfstwandeling om alle 
moois in de natuur te gaan 
bekijken. Voor het wild is het 
een tijd van overvloed. Dat 
moet zorgen een beetje vet 
op de botten te krijgen voor 
de magere wintermaanden. 
Hoe anders is dit bij ons. Wij 
moeten zorgen een beetje 
vet ván de botten te krijgen 
als voorbereiding op de 
overvloedige feestmaand die 
vroeger wintermaand 
genoemd werd.  
 
SCHOOLSCHAATSPRESTATIERIT 

Op vrijdag 17 november 
wordt het Basisschool 
Schaatsfestijn gehouden op 
de Eindhovense ijsbaan.  
 

 
 
Fijn dat die nog open is voor 
het publiek. Het heeft er even 
om gehangen.  
De kinderen van de 
Eindhovense basisscholen zijn 
in de gelegenheid om kennis 
te maken met de schaatsbaan 
en de schaatssport. 
Let u goed op als u met de 
auto gaat. De plaatselijke 
hermandad is op die avond 
overactief om fout- 
parkeerders op de bon te 
slingeren. Sneu als je als 
ouder aanbiedt om ook te 
rijden voor vriendjes en 
vriendinnetjes van je eigen 
kind. In de bijlage ku tn  u meer 
informatie vinden. 
 
DIRECTEUR 
Ik zei het al in het vorige 
stukje… aan alle mooie 
dingen komt een einde. 
Afgelopen week ben ik bij de 
voorzitter van het College van 
Bestuur van de SKPO geweest 
om mijn ontslag aan te 
bieden. Op 4 september 2018 
hoop ik 66 jaren oud te 
worden en ik bereik daarmee 
de AOW-gerechtigde leeftijd. 
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Na 40 jaren en 6 dagen valt 
dan het doek. Het bestuur 
heeft nu een behoorlijke 
periode de tijd om in 
samenwerking met de MR en 
het team uit te zien naar een 
geschikte opvolger. 
U mag weten dat dit 
voornemen mij bewust maakt 
van het feit dat alle hoogte-
punten in het schooljaar voor 
mij bijzonder worden, omdat 
het de laatste keer is dat ik 
daar deel van uit mag maken. 
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Beste ouders, 
 

Vrijdag 17 november vindt het Basisscholen Schaatsfestijn plaats op  de ijsbaan. 

Hier volgt belangrijke informatie voor de kinderen die hieraan meedoen: 
   
Om 17.00 uur gaat het IJssportcentrum open en beginnen wij met schaatsdemonstraties.  
Om 17.30 uur mogen de kinderen het ijs op van de 400m baan.  
Om 18.00 uur start de 20-minuten-rit. Burgemeester J. Jorritsma geeft het startschot.   
Om 18.20 uur worden de schaatsdemonstraties vervolgd.  
Om 19.00 uur start de 40 minuten-rit.  
 
Er wordt een behoorlijke drukte verwacht. Dit jaar nemen er ongeveer 1200 kinderen aan dit 
Schaatsfestijn deel. Daarnaast rekenen wij op ongeveer het dubbele aantal supporters.  
Houd daarom rekening met de tijd die nodig is om uw auto te parkeren, maar kom bij voorkeur op de 
fiets. Parkeren voor het IJssportcentrum is verboden.   
 
Praktische Informatie voor de kinderen, begeleiders en bezoekers  van het   
Basisschool Schaatsfestijn vrijdag 17 november 2017.: 
· Voor de veiligheid is het dragen van handschoenen en muts of helm verplicht, ook voor de 
begeleiders, anders het ijs niet op, zie verderop.  
· Schaatsen zijn te huur bij RONO Sport vanaf 17:15 uur voor € 4,00 met een geldig legitimatiebewijs.  
· Kinderen en hun begeleiders verzamelen zich ter hoogte van hun “Schoolnaambordjes”  
· Alleen de toegewezen 2 begeleiders met badge van de school mogen het ijs op, de ouders dus niet.  
· Met schaatsen aan alleen over de rubbermatten lopen, dus niet over beton of steen.  
· Iedereen schaatst linksom, dus niet tegen de stroom in schaatsen.  
· Aan de binnenzijde van de ijsbaan niet stil blijven staan of de baan verlaten.  
· Na beëindiging van de rit wordt verzocht zo snel mogelijk het ijs te verlaten.  
· IJsclub Eindhoven begeleiders zorgen voor extra begeleiding op het ijs; zij zijn te herkennen aan 
schaatsjassen met IJCE logo ( geel of rood). 
· De kinderen moeten zelfstandig kunnen schaatsen zonder schaatsrekjes.  
· EHBO + arts zijn gedurende de beide ritten aanwezig.  
· Op de luchtkussens mogen geen schaatsers of bezoekers gaan zitten.  
· De vluchtdeuren in de ijshal zijn alleen voor noodgevallen.   
· Supporters wordt verzocht zoveel mogelijk van de tribune gebruik te maken i.v.m. drukte.  
· Loop niet met schoenen op het ijs.  
· Snoepen op het ijs is niet toegestaan i.v.m. uitglijden over snoeppapiertjes.  
· De medailles zullen door de schoolbegeleider(s) worden uitgereikt aan de kinderen na hun rit.  
· Gevonden voorwerpen kunnen worden opgehaald bij het IJssportcentrum tijdens en na de ritten, of bij 
de kassa. 
   
Wij staan met onze school weer aan het einde van de baan. U herkent de plek aan onze vlag. 
 
Veel schaatsplezier! 

Basisschool De Wilakkers  
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Open Podium 

 

Na het succes van vorig jaar gaan we dit jaar een vervolg geven aan het 

Open Podium.  

Dit jaar zal elke groep twee keer een Open Podium verzorgen, waarbij u 

van harte welkom bent als uw kind in de betreffende groep zit. Schrijft u 

de data van de eerste ronde alvast in uw agenda!  

De middagen starten om 13.4  5 uur, de deuren gaan om 13.3  5 uur voor u 

open.  

 

10 november:  kleuters KB en KD 

17 november:  groepen 4 

1 december:  groepen 3 

8 december:  groepen 5 

15 december:  groepen 6 

19 januari:   groepen 8 

26 januari:   kleuters KA en KC 

2 februari:   groepen 7 

 

We hopen op gezellige middagen met een grote opkomst! 

 

Juf Merel 

Juf Marte 

Juf Tinke 

Basisschool De Wilakkers  



 

 

 

INTOCHT VAN SINTERKLAAS IN EINDHOVEN OP 18 NOVEMBER 

De Sint komt weer ouderwets met de stoomboot aan op de Kanaaldijk Noord. 

Op zaterdag 18 november zullen weer vele kinderharten sneller gaan slaan als ze in de verte de 

boot van Sinterklaas en zijn Pieten over het Eindhovens Kanaal zien aankomen.  Zoals elk jaar 

beloofd het weer een heel groot feest te worden. Vanaf 11.30 uur zijn alle kinderen en natuurlijk 

hun ouders van harte welkom om aan de Kanaaldijk Noord voor de intocht van de Goedheiligman. 

En zoals het een goede traditie betaamt, is er een fantastisch programma samengesteld om de 

kinderen - en natuurlijk hun ouders - feestelijk in de stemming te brengen tot de Sint en zijn 

vrienden met hun boot aanmeren.  

Rond de klok van 12.15 uur wordt Sinterklaas verwacht en hij zal officieel welkom geheten worden 

door burgemeester Jorritsma. Het programma zal bestaan uit muziek, feest en dans zodat de Sint en 

zijn mannen zoveel mogelijk handjes gaan schudden en tekeningen en gedichten in ontvangst 

nemen. Daarna stijgt Sinterklaas op z'n paard en vertrekt de stoet rond 13.00 uur richting het 

centrum van de stad via de bekende route langs het kanaal. Over het Stratumseind en het 

Catharinaplein, waar de mascottes Woutje en Foxy van onze voetbalclubs ook zullen aansluiten.  

Na een optocht door de binnenstad komt Sinterklaas rond 14.00 uur aan op het 18-Septemberplein 

en zal hij op zijn zetel plaatsnemen om handjes te schudden. Fleurtje en de coole Pieten band zullen 

het programma verzorgen. Er is voor alle kinderen de gelegenheid om aan verschillende activiteiten 

deel te nemen. Schminken, cakejes versieren, tekeningen maken, spelletjes parcours en ook zal 

circus groep Simsalabim aanwezig zijn om korte circus shows te geven. Om een uur of 16.00 zal 

Sinterklaas afscheid nemen en na een vermoeiende dag samen met de Pieten rustig naar zijn 

residentie vertrekken. Kortom, iedereen is welkom en voor alle kleine en grote kinderen is er veel te 

beleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo ouders en kinderen met gescheiden ouders, 

Ga je mee op kanjerkamp? 

Het hele aanbod is dankzij subsidie van de gemeente Eindhoven kosteloos. 

Wat gaan jullie doen? 

Kennismakingsavond: Op 9 november is er voor alle kinderen, ouders en coaches een 
kennismakingsavond. Jullie zijn van 19.00 tot 20.00   van harte welkom op basisschool de 
Wilakkers. Het adres is Piuslaan 68 in Eindhoven. Tijdens dit uurtje kan iedereen kennis 
maken met elkaar en is er ruimte voor vragen en krijgen jullie alle nodige 
informatie/tijden/locatie etc over het kanjerkamp en de kinder- en ouderbijeenkomsten 
na het kanjerweekend. 

11-12 nov is het zover en gaan we voor de laatste keer dit jaar met max. 30 kinderen (6-18 
jaar) van gescheiden ouders, onder begeleiding van 10 professionals, op kamp. De 
kinderen gaan genieten van heel veel leuke workshops zoals Boksles, theater, yoga, 
rots&watertraining, paardencoaching, knutselen, sporten, relaxen en delen zij ervaringen 
met elkaar. 
Locatie: Polvokamp in Riethoven 

Aansluitend zijn er iedere woensdagavond kinder-en ouderbijeenkomsten.  

In het totaal zijn er 6 bijeenkomsten. 
Datum: 22 november t/m 17 Januari  
Locatie basisschool de Wilakkers 
Adres: Piuslaan 68 
Tijd: 17.30 tot 19.30 
(tijdens kerstvakantie zijn er geen bijeenkomsten) 

Wat houdt zo’n kinder- en ouderbijeenkomst in?  
Tijdens de bijeenkomst op basisschool de Wilakkers zitten de kinderen in een klaslokaal en 
iedere ouder zit in een apart klaslokaal. Er zijn 2 oudergroepen dus ouders zitten niet in 
dezelfde. De kinderen krijgen in groepjes activiteiten en de ouders krijgen ieder in hun 
eigen groep de ruimte om ervaringen met andere ouders te delen, er wordt een training 
Triple P Transitions (in samenwerking met www.omniazuidoostbrabant.nl) gegeven en er is 
ruimte voor vragen waar je na scheiding tegenaan loopt. Waarom is het belangrijk dat 
ouders mee doen? Op het moment jouw kind met vragen zit en die met ouders wil delen, 
dan is het heel fijn als je op dat moment ook aanwezig bent. Kinderen zien van andere 
kinderen ook de ouders aanwezig zijn en het zal jouw kind een heel fijn gevoel geven als 
ook hij/zij ziet dat je erbij bent. Zo voelt jouw kind zich ontzettend gesteund. En deelname 
aan de ouderbijeenkomsten is waardevol, je steekt er altijd iets van op! 

De hele organisatie vraagt om de nodige voorbereiding, tijd van professionals die vrijwillig 
deelnemen en kosten van locatie, eten, drinken, knutsel- en speelmaterialen.  
Daarom vragen we een borg van €25,00 per ouder.  
Op deze manier willen we ervoor zorgen dat alle kinderen en ouder(s) die aangemeld zijn 
ook aan het volledige traject deelnemen. Na 90% deelname, dus je mag 1 bijeenkomst 

http://www.omniazuidoostbrabant.nl/


missen, krijgt iedere ouder het bedrag van €25,00 weer terug. Tip: Neem €25,00 in een 
envelop mee naar de kennismakingsavond en zet hier jouw naam  en die van je kinderen 
op.  

Mede dankzij subsidie van de gemeente Eindhoven en sponsoring van bedrijven uit 
Eindhoven kunnen we dit aanbod kosteloos aanbieden. 

Er zijn nog een paar plekjes en we horen dan ook graag of jullie mee doen? 

Foto’s van eerdere kanjerkampen kun je bekijken via: facebookpagina 
www.facebook.com/stichtingkanjer 

Onze nieuwe website is in de maak J 

Voor vragen of aanmeldingen kun je contact met ons opnemen via: info@stichtingkanjer.nl 
  
  
Een enthousiaste groet, 
KANJERTEAM EINDHOVEN 
 
Voor vragen kunt u contact  opnemen met 
Janine de Haas: 06-46408766 
Ingeborg Minderhoud: 06-11236472 
 

http://www.facebook.com/stichtingkanjer
mailto:info@stichtingkanjer.nl


 

 

Beste Ouders,           

In de vorige nieuwsbrief heeft u 
kunnen lezen dat ik de nieuwe 
locatieverantwoordelijke van Korein 
Kinderplein St. 
Adrianusstraat/Piuslaan ben.           
Via deze weg wil ik me even 
voorstellen: 

Mijn naam is Bianca Lamers, 
getrouwd met Jos. Samen zijn wij de 
trotse ouders van Joëlla (13) en Tygo 
(10). Wij wonen in Budel.                              
In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te 
vinden in het bos, waar mijn man en 
ik heerlijk kunnen wandelen met onze 
hond Goldy en waar onze kinderen 
genieten van het klimmen in bomen.                     
Ik hou ervan om lekker te gaan 
uiteten met vrienden of familie, maar 
ik kan ook heerlijk wegdromen bij een 
spannend boek. 

Na 11 jaar werkzaam te zijn geweest 
bij Korein Kinderplein Floralaan, in 
verschillende leidinggevende functies, 
was ik toe aan een nieuwe 
werkomgeving met nieuwe 
uitdagingen. Deze plek heb ik 
gevonden bij Korein Kinderplein St. 
Adrianusstraat/Piuslaan. Samen met 
het warme, enthousiaste en betrokken 
team wil ik graag mijn steentje 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen in een veilige, kwalitatief 
goede en rijke speel-leeromgeving. 
En een partner in opvoeding zijn.             
De deur van kantoor staat open! Loop 
gerust even binnen! Tot ziens. 

Vriendelijke groeten, Bianca 
Lamers 
b.meurkens@koreinkinderplein.nl      
06-23460970 

Halloween tocht 
 
 

Griezelen….. 

 
 
Op dinsdag 31 oktober vanaf 18.00 uur  
staat de jaarlijkse Halloweentocht weer 
op het programma!  
 

25 Jarig jubileum 

Op 19 Oktober was onze trouwe, 
betrokken medewerker Annemiek 
alweer 25 jaar werkzaam bij Korein. Ze 
werd flink ‘’in de bloemen’’ gezet! 

             

Proficiat Annemiek en op naar de 
volgende 25 jaar!  

 

mailto:b.meurkens@koreinkinderplein.nl


 

 
 
 
 
 
 
 

VVE Audit 
(=Voor- en vroegschoolse Educatie) 

 
In opdracht van gemeente Eindhoven 
vindt er een VVE audit plaats bij 
locaties met een voorschool 
(peutergroepen). 
Bij peutergroepen de Bijtjes en de 
Haasjes vindt deze audit op 
donderdag 9 november plaats, in de 

ochtend.                                              
Een auditor van BCO komt dan 
observeren bij de peutergroepen. Hij 
heeft ook een gesprek met ouders, 
pedagogisch medewerkers, 
leidinggevende en de VVE coördinator.  
 
Kinderen spelen graag en op die 
manier ontwikkelen zij zich ook. Dat is 
ons uitgangspunt. 
De pedagogisch medewerkers zetten 
zich dagelijks vol passie in, zodat 
kinderen veilig, ieder op hun eigen 
manier, kunnen ontwikkelen in een 
rijke speel- leeromgeving. Dit laten we 
graag zien en zal dan ook bij de audit 
centraal staan.  
 
Pedagogisch Kompas 
 
Team Adrianusstraat/Piuslaan heeft de 
laatste jaren flink geïnvesteerd in een 
kwalitatief rijk pedagogisch klimaat. 
Om dit te blijven borgen, worden we 
vanaf het najaar ondersteund door een 
pedagogisch coach. Het team wordt 
verder bewust gemaakt van wat er 
allemaal al ‘’staat als een huis’’, wat er 
nog verder doorontwikkeld kan worden 
en wat daarvoor nodig is. 
 
Een goed contact met ouders draagt 
ook bij aan positieve kind ontwikkeling, 
daarom stellen wij ons graag op als 
‘’partner in opvoeding’’.  
 
Team St. Adrianusstraat en Piuslaan 

 

Kerstvakantie  
 
Het lijkt nog ver weg, toch denken we 
bij het Kinderplein al na over de 
kerstvakantie. Bij de Piuslaan zijn in de 
kerstvakantie mogelijk nog 
(verbouwings)werkzaamheden.  
Samen met de directie van school, het 
BSO team, teamcoach Kirsten en de 
ouderraad ga ik kijken of het mogelijk 
is om toch met de BSO in school te 
blijven tijdens de kerstvakantie, of dat 
een andere oplossing beter passend 
is. In de volgende nieuwsbrief geef ik u 
meer duidelijkheid.  
 
Afmelden  
 
Om goed in te kunnen schatten 
hoeveel  kinderen er naar het 
Kinderplein komen, m.n. tijdens 
vakanties, is het voor ons van groot 
belang dat u tijdig uw kinderen afmeldt 
via het Ouderportaal, wanneer zij niet 
naar het Kinderplein komen.  
Wanneer wij een duidelijk overzicht 
hebben van de afmeldingen, kunnen 
wij ook beter inspelen op de 
ruilaanvragen.  
 
Ruilaanvragen 
 
Ruilingen kunt u aanvragen via 
ruilenadrianusstraat@koreinkinderplein
.nl Vergeet u niet in het onderwerp 
‘’baby’’, ‘’peuter’’ of ‘’BSO’’ te 
benoemen? 
 
De ruilservice is een extra service van 
Korein Kinderplein en geen ‘’verworven 
recht’’, omdat er ruiltegoed is 
opgebouwd. Wij doen ons uiterste best 
zo veel mogelijk ruilaanvragen toe te 
zeggen binnen de bestaande, soms 
helaas beperkte, mogelijkheden. Wij 
vragen hiervoor uw begrip. 

mailto:ruilenadrianusstraat@koreinkinderplein.nl
mailto:ruilenadrianusstraat@koreinkinderplein.nl
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