
Agenda 

 5-12 Sint op de Wilakkers 

         kinderen 13.00 u vrij 

 6-12 studiedag team 

         kinderen vrij 

 14-12 ouderavond gr.8 

 15-12 kleuters vrij 

 18-12 MR-vergadering 

 21-12 Kerst avondviering 

 22-12 school12.00 uur uit 

 23-12 tot en met 07-01 

          kerstvakantie!       

 

   
  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 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
TRIEST NIEUWS 
In het vorige Wakkertje heb ik bij u 
bekend gemaakt dat ik 
voornemens ben om in september 
van het volgend jaar van mijn  
pensioen te gaan genieten. Helaas 
moet ik u mededelen dat van mijn 
plannen niets terecht zal komen. 
Afgelopen week heeft er een 
heuse coup plaatsgevonden op de 
Wilakkers en Zwarte Piet heeft de 
macht overgenomen. 
 

 
 
Vanaf dat moment is de naam 
Wilakkers veranderd in 
PIETAKKERS en alles is anders 
geworden op school. Het hele 
gebeuren is door de filmpiet 
gefilmd en aan de kinderen 
vertoond. U mag weten dat e.e.a. 
een behoorlijke impact heeft op de 
kleintjes.  Met name het feit dat ik  
in een kliko aan de straat bij het 
oud vuil ben gezet vonden zij 
ongepast. De oudere kinderen en 
het schoolteam dachten daar 
overigens anders over. 
 

 
 
Via de mail heeft u een uitnodiging 
ontvangen om getuige te zijn van 
de ontvangst van de Goedheilig 
Man op onze school. Bij slecht 
weer moeten we het helaas in de 
hal doen. Ik hoop dan op uw 
begrip dat de ouders daarbij niet 
aanwezig kunnen zijn. De hal is 
daarvoor te klein. 
Maar goed dat Juf Joke mij uit de 
kliko bevrijd heeft. Ik zou anders 
niet bij de ontvangst aanwezig 
kunnen zijn.  
Het is wat op je oude dag! 
 
MR 
In de vorige MR-vergadering 
hebben we afscheid genomen van 
Sanne Ronde en Francis 
Hertzberger. Zij worden van harte 
bedankt voor hun inzet voor en 
bijdrage aan de MR. De MR 
bestaat momenteel uit Ruben 
Sanders, Esther Lemmens en 
Judith Bohré vanuit de 
leerkrachtgeleding en Niel van 
Beek, Ankie van de Ven en Pieter 
Stobbelaar vanuit de ouder-
geleding. Spreek gerust een van de 
MR-leden aan als u iets onder de 
aandacht wilt brengen! 
Tijdens de laatste MR-vergadering 
hebben we het schoolplan 
besproken. Dit document wordt 
eens per vier jaar geactualiseerd 
en beschrijft hoe de Wilakkers 
invulling geeft aan het onderwijs  
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en de zorg voor de leerlingen. Er 
worden vanuit de MR enige kleine 
aanpassingen geadviseerd. 
 De komende tijd zal de MR 
betrokken worden bij de 
aanstelling van de nieuwe 
directeur. Wij hopen dat de 
samenwerking tussen de nieuwe 
directie en MR net zo open en 
constructief zal worden als hij op 
dit moment is.  
 
WIELEN OP SCHOOL 
Het gebeurt de laatste tijd steeds 
vaker dat kinderen met stepjes, 
skateboarden of ander speelgoed 
op wielen naar de school komen. 
 

 

 
Op zich niets mis mee natuurlijk. 
Het wordt anders als al die 
‘voertuigen’ in de school gestald 
moeten worden. Voor alle 
duidelijkheid, deze ‘wieltjes’ 
moeten voor de school in de 
stalling gestald worden. Ik adviseer 
daarbij nadrukkelijk een goed slot 
te gebruiken. Het zou fijn zijn als u 
hierop zou willen letten. 
 
TELEFOON 
Op school hebben we de afspraak 
dat we geen telefoon gebruiken 
tijdens de lessen. Kinderen en 
leerkrachten houden zich daar 
keurig aan. Toch gebeurt het nogal 
eens dat ouders tijdens de lessen 
de school bellen met het verzoek 
een leerkracht of een kind te 
mogen spreken.  

 

 
 
Natuurlijk kunnen er noodsituaties 
zijn die dit legitimeren, maar dan 
moet er ook echt sprake zijn van 
nood. Om door te geven dat tante 
Petrannes het kind komt ophalen 
na school i.p.v. Ome Knillis is in 
mijn beleving geen noodgeval. In 
de pauzes zijn de leerkrachten 
bereikbaar voor echt dringende 
zaken. Minder dringende 
boodschappen kunnen ook 
worden doorgegeven aan de 
directie of het ondersteunend 
personeel. 
 
GOEDE VOORNEMENS 2018 
Nee, dit is niet het Wakkertje van 
januari. Dat zal bol komen te staan 
van alle goede voornemens. Nee 
dit is gewoon een goed 
voornemen dat het hele jaar door 
gerealiseerd kan worden. Vanuit 
de leerlingenraad is een initiatief 
opgestart m.b.t. gezonde voeding. 
Vanuit de kinderen zelf kwam het 
idee om in de kleine pauze geen 
zoete koeken of superzoete 
dranken meer mee te nemen maar 
fruit.  
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Fruit is volgens de kinderen een 
heel welkom tussendoortje in de 
pauze.  
Wordt vervolgd, maar u kunt er 
alvast mee beginnen.   

SCHOENMAATJES  
Alvast namens alle kinderen die 
een Schoenmaatjesdoos gaan 
krijgen en alle vrijwilligers die dit 
verzorgen, super bedankt!  
De groepen hebben bij elkaar 
145(!!!)  schoenendozen gevuld. 
Alles paste nog maar net in de 
auto, maar dat had iedereen wel 
gezien. Vijftien kinderen hebben 
ook nog een digitale wenskaart 
toegevoegd bij de doos en krijgen 
een bericht met foto van de 
ontvanger terug. 

 

Dit jaar gaan de Wilakkers-dozen 
als alles goed gaat naar Irak; het 
zou nu veilig genoeg zijn om de 
tentenkampen met Syrische 
vluchtelingen zonder problemen te 
bereiken. Ook gaan er dozen naar 
het door de aardbeving getroffen 
deel van Irak. 
Nogmaals super bedankt iedereen! 

SCHOOLSCHAATSFESTIJN 

Wij ontvingen de volgende brief 
van de organisatie van het 

‘Basisschool Schaatsfestijn’ op 17 
november jl: 
 
‘Bedankt voor jullie deelname aan 
dit mooie schaatsfestijn afgelopen 
vrijdag. Wij hopen dat iedereen 
ervan genoten heeft. Er zijn op de 
ijsbaan TV-opnames gemaakt door 
Omroep Brabant. Op de site van 
Omroep Brabant kunt u de 
opnames vinden. Onze fotograaf 
heeft prachtige foto’s gemaakt van 
de kinderen. Deze foto’s zijn 
binnenkort te vinden op 
www.ijce.nl onder 
Actueel/Fotoalbums/seizoen 2017-
2018.  
Hier vinden jullie ook foto’s van 
voorgaande jaren; leuk voor de 
kinderen en ouders.  
Binnenkort is er ook een 
Actueel/Baankrabbels/Nieuwsbrief 

Met vriendelijke groeten en 
hopelijk tot volgend jaar. 

 Organisatie ‘Basisschool 
schaatsfestijn’ 

 IJsclub Eindhoven.’ 

 
 
 

https://www.edukans.nl/irak


 

Email:  stratumseavond4daagse@gmail.com                                                                                                                                          
Website: www.avondvierdaagse-stratum.nl 

Wandel je ook (weer) mee? 

Stratumse Avond 4-daagse! 

 

In 2018 wordt wederom de Stratumse Avond vierdaagse georganiseerd. 

We starten op dinsdag 29 mei en wandelen weer iedere avond 5 km. 

 

Noteer daarom alvast in uw agenda: 

 

dinsdag 29-05-2018 t/m vrijdag 01-06-2018 

Stratumse Avond 4 Daagse 

 

Van jong tot oud: iedereen is welkom. Gezellig wandelen met de hele familie.  

Elke avond is er een andere route van 5 km. Iedereen die 4 avonden heeft meegelopen 

ontvangt bij binnenkomst op vrijdagavond tegen inlevering van zijn/haar stempelkaart een 

medaille. 

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. De buurtverenigingen en diverse scholen in 

Stratum zullen in het voorjaar van 2018 nader worden geïnformeerd. 

Houdt de website in de gaten voor actuele informatie. 

Natuurlijk rekenen we op een grote opkomst. 

Heeft u vragen of ideeën, neem dan gerust contact met ons op via 

stratumseavond4daagse@gmail.com 

 

Bestuur SA4D 

mailto:stratumseavond4daagse@gmail.com
http://www.avondvierdaagse-stratum.nl/
mailto:stratumseavond4daagse@gmail.com


 
 
Hallo kinderen met gescheiden ouders! Ga je mee op KANJERkamp? 

Wat gaan jullie doen?  

Kennismakingsavond: De kennismakingsavond is er voor alle kinderen, ouders en coaches. 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. 

Het kanjerkamp: Met max. 30 kinderen (6-18 jaar) van gescheiden ouders, onder begeleiding van 
10 professionals, gaan we op kamp. De kinderen gaan genieten van heel veel leuke workshops 
zoals Boksles, theater, Rots en Watertraining, knutselen, sporten, relaxen bij het kampvuur en 
delen zij ervaringen met elkaar over de scheiding en veranderingen die zij ervaren. 
Locatie: Polvokamp in Riethoven 

Kinder- en ouderbijeenkomsten: Na het kanjerkamp is er iedere woensdagavond op dezelfde tijd en 
locatie, een kinder- én ouderbijeenkomst.  In totaal komen jullie 6 woensdagavonden.  
Wat houdt zo’n kinder- en ouderbijeenkomst in? Tijdens de bijeenkomst zitten de kinderen in een 
eigen klaslokaal. Er zijn 2 oudergroepen dus ouders zitten niet in dezelfde groep. De kinderen krijgen 
in leeftijdsgroepjes 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. Ouders krijgen nog een extra uitdaging, namelijk een workshop boksles, 
rots&watertraining en een workshop coaching met paarden. 
 
Waarom vinden we het belangrijk dat de ouders en kinderen tegelijkertijd mee doen? 
Op het moment dat jouw kind met vragen zit en die met je wil delen, is het heel fijn als je op dat 
moment ook aanwezig bent. Kinderen zien van andere kinderen ook dat de ouders aanwezig zijn en 
het is voor jouw kind heel fijn als ook hij/zij ziet dat jij erbij bent. Zo laat je zien dat je kind er niet 
alleen voor staat en het kan rekenen op je steun.  
Deelname aan de ouderbijeenkomsten is zeer waardevol en je steekt er altijd iets van op. 
 
De gemeente Eindhoven ziet het belang van een steuntje in de rug voor gescheiden gezinnen en 
steunt stichting Kanjer met subsidie, waardoor het aanbod voor kinderen en ouders kosteloos is. De 
hele organisatie vraagt wel 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. Geldt niet voor ouders met bewindvoering of schuldsannering. 
Foto’s van eerdere kanjerkampen kun je bekijken via: www.facebook.com/stichtingkanjer 
 
Data Kanjerkamp 2018: 
Zaterdag en zondag 17 en 18 maart 
Zaterdag en zondag 5 en 6 mei 
Zaterdag en zondag 29 en 30 september 
 
Voor vragen bel of mail naar: info@stichtingkanjer.nl – 0646408766 - 0612336472 
 
Een enthousiaste groet van het Kanjerteam Eindhoven. 
Janine en Ingeborg 

http://www.omniazuidoostbrabant.nl/
http://www.facebook.com/stichtingkanjer
mailto:info@stichtingkanjer.nl
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December 2017 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Kerstvakantie                                 
Op maandag 25 december, dinsdag 
26 december en maandag 1 januari is 
het Kinderplein gesloten. 

De overige (werk) dagen in de 
Kerstvakantie zijn wij geopend van 
7.30-18.30 uur. Ook de Piuslaan zal 
op donderdagen (28 december en 4 
januari) en op dinsdag (2 januari) 
gewoon geopend zijn.              
Wanneer er veel kinderen zijn 
afgemeld kan het voorkomen dat er 
groepen samengevoegd worden. 
Piuslaan kan ook samengevoegd 
worden met St. Adrianusstraat. 

VVE Audit                                                               
In de vorige nieuwsbrief heb ik u 
geïnformeerd over een VVE audit die 
gepland stond bij onze 
peutergroepen. Het volgende is daar 
uit gekomen: 
Sterke kenmerken van  
KKP Adrianusstraat: 
*Goed geordende speelleeromgeving  

*Sterk handelingsgericht taalaanbod 
in groep  

*Goede regelmatige observaties van 
kinderen opgeschreven in het 
dagboek en vervolgens geregistreerd 
in KIJK Digitaal.  
 

 
 
  
 

Ontwikkelpunten: 
*Spiegel de activiteit van het kind en 
voeg daarna een taal- of spelactiviteit 
toe.  

*Maak een analyse van je 
ouderpopulatie en stem hier je 
ouderbeleid op af.  

*Evalueer de thema-opbrengsten op 
groeps- en op kindniveau en stel 
nieuwe doelen voor het nieuwe thema  
 
Zwemlesservice 

Vanaf januari 2018 zijn er 
op dinsdagen nog volop 

plekken beschikbaar voor 
zwemles en 

zwemlesservice!! 
 
Voor wie? 
De zwemles-service is er voor alle 
kinderen die gebruik maken van de 
buitenschoolse opvang.  
Wanneer? 
Dinsdag 16.00-17.00 uur 
Donderdag 16.00-17.00 uur 
Bij zwembad Eikenburg 
Begeleiding? 
De kinderen worden naar het zwembad 
gebracht door een pedagogisch 
medewerker van het Korein Kinderplein. 
Ze helpt met aan- en uitkleden en ze 
brengt de kinderen na afloop weer terug 
naar het Korein Kinderplein. 
Meer informatie? 
Neem contact op met Will, pedagogisch 
medewerker en coördinator 
zwemlesservice van Korein Kinderplein 
St. Adrianusstraat en Piuslaan; 
 
Will van Roosmalen 
 
w.vanroosmalen@koreinkinderplein.nl 
 
 
 

mailto:w.vanroosmalen@koreinkinderplein.nl
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Oudercommissie St 
Adrianusstraat/Piuslaan 
Ben je als ouder graag nauw betrokken 
bij het Kinderplein? Wil je meedenken 
over praktische zaken en de 
gebiedsmanager hierover adviseren?  
Dan is de Lokale Oudercommissie iets 
voor jou!  
De Lokale Oudercommissie is momenteel 
op zoek naar enthousiaste leden. 
Interesse of meer informatie? 
Stuur een mailtje naar 
bartvanmoorsel@gmail.com 
 
Mogelijke staking primair onderwijs 
Basisschool De Wilakkers heeft u eerder 
via mail laten weten dat er op 12 
december mogelijk weer een landelijke 
stakingsdag voor primair onderwijs plaats 
vindt. 
Wanneer de landelijke stakingsdag 
doorgaat en er geen les gegeven wordt 
bij basisschool De Wilakkers, is BSO St. 
Adrianusstraat/Piuslaan de hele dag 
geopend. 

 
Meer informatie over BSO opvang op 
deze dag, vindt u op het Ouderportaal. 
 
Afmelden en ruilen 
Op verschillende dagen/dagdelen kunnen 
wij ruilaanvragen alleen maar toezeggen 
als er andere kinderen afgemeld zijn.  
Daarom wil ik u erop wijzen dat het 
belangrijk is dat u uw kind afmeldt via het 
Ouderportaal, wanneer hij/zij niet naar het 
Kinderplein komt. Dit kan heel makkelijk 
via de Flexkids Ouderapp. U logt in met 
uw gebruikersnaam en wachtwoord die u 
ook gebruikt voor uw ouderportaal, in 
combinatie met de pincode: 7400. 
 
Ruilaanvragen kunnen aangevraagd 
worden via 
ruilenadrianusstraat@koreinkinderplein.nl 
1 Maand vooraf kunnen onze 
ruilspecialisten aangeven of een 
ruilaanvraag wel of (nog) niet mogelijk is. 
 

Wij wensen u een fijne 

Decembermaand met feestelijke 

dagen zoals Sinterklaasfeest en Kerst 

en Oud&Nieuw! 
 
Team St. Adrianusstraat en Piuslaan 
 

 Wist u dat… 
…Wij werken met ‘’Het Gezonde 
Kinderplein’’ 
…Wij daarmee een gezonde leefstijl en 
leefomgeving voor ieder kind willen 
stimuleren 
…Wij ongezonde traktaties niet 
uitdelen aan de kinderen, maar deze 
meegeven naar huis 
….Wij een inspiratiemap voor gezonde 
traktaties bij het Kinderplein hebben 
…U deze in kan zien bij de entree van 
het Kinderplein 
…Deze gezonde traktaties super 
lekker zijn! 
 
…Onze haal- en brengtijden als volgt 
zijn: 
Dagopvang: 

 7.30-9.00 uur 

 13.00 

 17.00-18.30 uur 
BSO: 

 17.00-18.30 uur ophaaltijd  
In vakanties zijn de haal/brengtijden 
gelijk als bij de dagopvang. 
Peuterwerk: 

 8.30 uur brengen 

 Vanaf 11.10 uur tot uiterlijk 
11.15 uur ophalen in de 
centrale hal van het Kinderplein 

 
…De babygroepen op dinsdag 30 
januari 2018 oudergesprekken voeren 
…De inschrijflijst z.s.m. bij de 
babygroepen opgehangen wordt, zodat 
u zich in kunt schrijven 
 
…Bij de Piuslaan 3 BSO groepen zijn 
…De namen van deze groepen als 
volgt zijn: 

o Kikkers 
o Draken 
o Schorpioenen 

…De groepsnaam Schorpioenen 
nieuw is en deze samen met de 
kinderen verzonnen is 
…De BSO Campus groep (boven) 
eerst de groepsnamen Weerwolven en 
Pythons hadden 
…De Campus vanaf nu 1 groepsnaam 

heeft: Panters  

mailto:bartvanmoorsel@gmail.com
mailto:ruilenadrianusstraat@koreinkinderplein.nl
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