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2018 
2017 hebben we afgesloten met 
een fantastisch kerstdiner voor de 
kinderen. Groot compliment voor 
de ouders en de leerkrachten dat 
er zo’n groot feest van gemaakt is. 
Tijdens mijn rondgang in de 
diverse groepen mocht ik niet 
alleen proeven van al het lekkers, 
maar ook de sfeer ervaren. U mag 
weten dat ik trots was op onze 
school. 
Aansluitend lekker twee weken 
vakantie met daarin de 
feestdagen. Ik hoop dat u met uw 
gezin genoten heeft van dit 
familiegebeuren bij uitstek. 
En dan 2018. Namens het 
schoolteam wens ik u en uw gezin 
alle goeds toe en spreek ik de 
hoop uit dat een aantal van uw 
ambities gerealiseerd mogen 
worden. 
 

 
 
NIEUWE DIRECTEUR 
In het Wakkertje van november 
heb ik aangekondigd dat ik van  
zins ben om in september 2018 
met pensioen te gaan. Met enige 
regelmaat zal ik u op de hoogte  

 
 
 
 
houden van de vorderingen die 
gemaakt zijn om te komen tot de 
benoeming van een nieuwe 
directeur.  

 

 
 
Afgelopen donderdag is een 
delegatie van het College van  
Bestuur van de SKPO op school 
geweest om een inventarisatie te 
maken van de wensen en 
verwachtingen die het team en de 
MR hebben t.a.v. de nieuw te 
benoemen directeur. Ik mocht 
uiteraard niet bij deze bijeenkomst 
aanwezig zijn en u mag weten dat 
ik voor het eerst een onbestendig 
gevoel kreeg. Het komt nu echt 
dichterbij.  
De benoemingscommissie zal 
bestaan uit een de delegatie van 
het Bestuur, de adjunct-directeur, 
2 MR-leden uit het ouderdeel en 2 
MR-leden uit het lerarendeel. Ook 
Bianca Lamers van Korein 
Kinderplein St. Adrianusstraat zal 
aansluiten. Samen stellen zij een 
profielschets op die de basis zal 
worden voor  de vacature die rond 
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carnaval wereldkundig gemaakt zal 
worden.  
Naast dit alles wordt ook de 
leerlingenraad betrokken bij de 
procedure. 
Ik hou u op de hoogte. 
 
MEDIEREND LEREN 
In een bijlage bij dit Wakkertje 
vindt u een interessant artikel met 
de pakkende titel: 

“GUN EJ  KIND OOK EENS 
EEN TELEURSTELLING” 
Want willen wij als volwassenen 
het pad van onze kinderen niet het 
liefst zonder hobbels laten 
verlopen? Is juist een pad vol 
hobbels en kuilen niet wat onze 
kinderen nodig hebben?  
 

 
 
A. Leclaire schreef er afgelopen 
december een mooi stuk over in 
het NRC. Neemt u er eens rustig 
de tijd voor om het te lezen en het 
op wu  situatie te projecteren. Ja, 
opvoeden blijft moeilijk. Wanneer 
doe je het goed… 
  
VERTROUWENSPERSOON  
Elke school is wettelijk verplicht 
een interne- en een externe 
vertrouwenspersoon te hebben. 
Voor de meeste, wat kleinere  
zaken,  kunt u terecht bij terecht 
bij de interne vertrouwens-
persoon. Deze functionaris is op de 
hoogte van allerlei instanties waar 

hij/zij u naar door kan verwijzen. 
Het kan zijn dat u uw casus wilt 
voorleggen aan iemand buiten de 
schoolorganisatie. Door de 
verandering van arbodienst is onze 
externe vertrouwenspersoon 
iemand anders geworden. 
Voor alle duidelijkheid: 
 
Interne vertrouwenspersoon: 
Ruben Sanders  
Telefoon 040-2111844 
E-mail r.sanders@skpo.nl  
 
Externe vertrouwenspersoon: 
Irene Kersten 
Telefoon 0611396901 
E-mail info@irenekersten.nl  
 
ZOEN EN ZOEFSTROOK 
Het gebeurt nog regelmatig dat er 
door ouders voor de school op de 
‘zoen en zoefstrook’ geparkeerd 
wordt om een kind even snel 
binnen te brengen. Ook 
buurtbewoners schijnen er niet 
altijd rekening mee te houden dat 
er tussen 08.00 uur en 09.00 uur 
niet voor de school geparkeerd 
mag worden, jammer. 
 

 
 

Wij proberen kinderen bij te 
brengen dat regels zinvol zijn en 
dat er met respect mee omgegaan 
moet worden om anderen niet te 
hinderen.  
Alstublieft!!! 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
Mist u spulletjes van u kind? De 
kans is groot ze in de kast in de hal 
naast het lokaal van juf Yvonne en 
juf Laurette terug te vinden zijn. 

 
Omdat wij geen ‘curlingschool’ 
willen zijn, worden de gevonden 
spullen niet meer op gezette tijden 
in de hal uitgestald. Indien u 
spulletjes mist kunt u in deze kast 
kijken of ze gevonden zijn. Na de 
vakanties wordt de kast geleegd.  
We doen dus een beroep op uw 
eigen verantwoordelijkheid.  
Zouden we dan toch echt een 
mediërend leren-school worden? 
 
JUF FRANCIS 
Met weemoed in het hart deel ik u 
mede dat wij binnenkort afscheid 
gaan nemen van een van de 
steunpilaren van ons team. 
Juf Francis gaat met pensioen. 

 

 
 
Officieel heeft zij in november al 
de AOW-gerechtigde leeftijd 
bereikt, maar haar opvolgster 
Carolijn Pols-Zopfi genoot nog 
zwangerschapsverlof. Alsof het 
een vanzelfsprekendheid was 

werkte Francis door. Op 26 januari 
nemen we dan toch definitief 
afscheid van haar.  
We zullen de deskundigheid en de 
betrokkenheid van Francis gaan 
missen. Van veel leerkrachten 
kreeg ik terug dat zij aldoor een 
grote steun is geweest in soms 
complexe situaties.  
Op 1 januari is Carolijn op de 
Wilakkers begonnen. Graag wens 
ik haar heel veel succes toe. In de 
bijlage stelt zij zich voor. 
 
NOG EEN NIEUW GEZICHT 
De komende tijd zult u nog een 
nieuw gezicht zien op onze school 
Daniëlle Delahaye. Daniëlle 
ondersteunt onderwijskundig de 
groep 6A en ook zij stelt zich in 
een bijlage voor. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 









 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ik neem graag van de gelegenheid gebruik om me in dit Wakkertje even voor te stellen.  
Mijn naam is Carolijn Pols-Zopfi en ik zal vanaf januari het team van basisschool De Wilakkers komen 
versterken als Interne Begeleider. Het zal jullie wellicht niet ontgaan zijn, dat jullie aller bekende 
Francis in het nieuwe jaar met pensioen zal gaan. Het is mijn taak om in haar voetsporen te treden en 
haar op te volgen.  
 

Ik ben 33 jaar, getrouwd met Remco en pas moeder geworden van 
een heel leuk kereltje genaamd Milan. Wij wonen met veel plezier in 
Oirschot. Ik ben in het onderwijs begonnen, 10 jaar geleden, als 
groepsleerkracht op basisschool De Bloktempel in Son en Breugel. 
Daar heb ik lesgegeven in groep 8, 6 en 4. Het werken met 
leerlingen met speciale zorgbehoeften in het reguliere onderwijs, 
heb ik altijd met veel plezier gedaan. Het gaf me veel energie om op 
zoek te gaan naar wat de leerlingen nodig hebben en dit werkbaar 
te maken in mijn klas. Ook merkte ik dat ik het leuk vond om mijn 
ervaringen uit te wisselen met collegae en ze op deze manier te 
helpen. Om me op beide fronten verder te bekwamen heb ik de 2-
jarige master-SEN opleiding aan Fontys succesvol afgerond met als 
afstudeerrichting begeleiden.  

 
Nu heb ik de kans gekregen om mijn vaardigheden als Interne Begeleider in te zetten in de groepen 4 
tot en met 8. Het samen met kind, leerkracht en ouders ontdekken wat nodig is om te komen tot een 
veilige en uitdagende leeromgeving waarbij het kind eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling, zal voor 
mij centraal staan.  
 
Zoals u gewend bent op De Wilakkers, staat ook bij mij de deur voor u open voor een gezellig praatje 
of het delen van uw zorgen.  Ik kijk uit naar een prettige samenwerking! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Carolijn Pols-Zopfi 
 
 



Hoi,  

Ik ben Daniëlle Delahaye. Ik ben 36 jaar en woon in Eindhoven, samen met mijn twee katten 

Dushi en Pepper. Ik houd van lezen, wandelen, salsa dansen, yoga en fitness.  

De komende tijd ben ik elke maandag t/m donderdag tot 14.00 uur bij groep 6a in de klas.  Ik 

ben bezig met een reïntegratietraject en zal de groep lesgeven, maar ook kleine groepjes of 

kinderen individueel begeleiden.  

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag!  

Ik heb er in ieder geval veel zin in!   

Groetjes, Daniëlle.  
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