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Agenda 

2-2 kleuters vrij 

9-2 carnavalsviering: 
     school om 12.00 uur uit 

12 t/m16 – Carnavalsvakantie 

19-2 MR-vergadering 

23-2 1e rapport  mee 

26 en 27–2 ouderavond 3 - 7 
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OUD EN NIEUW 

 
 
Wat is dat nu zult u zeggen. Oud 
en nieuw hebben we toch al lang 
gehad, al dan niet met vuurwerk? 
Klopt. Ik bedoel de wisseling die 
we gehad hebben op de post ib’er 
bovenbouw. Juf Francis heeft 
afscheid genomen en Juf Carolijn 
neemt het stokje over. De foto 
hierboven is exemplarisch voor de 
overdracht. Nog regelmatig komt 
Francis op school om Carolijn 
wegwijs te maken. Mooi als dat zo 
kan. 
 
KANJERKETTING 

  
 
De compositie van deze foto is heel 
bijzonder. Op het beeldscherm ziet u 
Finn, leerling in de groep van Juf 
Judith, in het ziekenhuis met zijn 
moeder en een verpleegkundige. 

 
 
 
Hij neemt de cheque met de 
opbrengst van de Kanjeractie in 
ontvangst. Voor de tv ziet u mevrouw 
Dijkstra die de opbrengst van onze 
Kanjeractie namens de stichting 
Kanjerketting ook in ontvangst neemt 
in het klaslokaal van Juf Judith in het 
bijzijn van de klasgenootjes van Finn. 
Hoe mooi kan techniek zijn. Mevrouw 
Dijkstra had de Kanjerketting van haar 
eigen kind meegenomen. De ketting 
was heel lang.  
Groot compliment is op zijn plaats dat 
de totale actie maar liefst het mooie 
bedrag van € 2000,- heeft opgeleverd.  
Een groot compliment is denk ik ook 
op zijn plaats voor Juf Judith die het 
toch maar allemaal georganiseerd 
heeft. Ik zei u al dat techniek mooi 
kan zijn. Onderwijsmensen kunnen 
dat ook zijn. U mag dat aan Finn 
vragen.  
 
WANNEER DOE JE HET GOED 
Als sinds jaren kwam schoolfotograaf 
Dick Diks op onze school. Twee jaren 
geleden hebben we besloten om eens 
een andere fotograaf te “proberen” 
en ook vorig jaar is er weer een 
andere geweest. Inventarisatie 
binnen het team leert dat alle 
fotografen die we gehad hebben 
voors en tegens hebben. 
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Komend jaar komt Dick Diks weer 
en hij komt op 27 maart. Wilt u dit 
op de kalender zetten? Fleurige 
kleding doet het altijd goed! 
T.z.t. volgt nadere informatie. 
 
OUDERAVONDEN  
Op 26 en 27 februari zijn de 
ouderavonden gepland. U kunt dit 
zien in de jaarkalender en u 
ontvangt een persoonlijke 
uitnodiging met een tijdstip.  
Regelmatig gebeurt het dat tijdens 
deze ouderavonden het 
betreffende kind samen met zijn of 
haar broertjes mee naar school 
genomen wordt. De hal is dan de 
speeltuin. Op zich is dit natuurlijk 
geen bezwaar, maar het geluid dat 
daarbij ontstaat is ronduit 
hinderlijk in de lokalen die aan de 
hal grenzen. Dringend wil ik u 
verzoeken uw kind(eren) thuis te 
laten, indien mogelijk.  
 
VERLOREN… 
Toch nog maar een keer onder de 
aandacht gebracht. Indien u  
spulletjes kwijt bent, kijk dan eens 
in de kast in het halletje waar de 
grotere kinderen naar binnen 
komen.  
 
CARNAVAL 

Het feest der feesten staat weer 
voor de deur. Vrijdag 9 februari 
aanstaande is het zover. De 
feestneuzen mogen weer uit de 
kast en de haren los. De haren 
los… ja dat mag. Op woensdag 7 
februari – gekke-haren-dag - is het 
de bedoeling dat alle haren van de 
kinderen de verkeerde op waaien. 
 

 
 

Al jaren hebben we deze dag en 
sommige kinderen zijn wel heel 
creatief. Op het podium van de 
speelplaats zal er om 08.25 uur 
een spetterend optreden zijn. Bij 
slecht weer zullen we het binnen 
moeten doen en dan kunnen er 
helaas geen ouders bij zijn omdat 
de hal te klein is.  
 
Op 9 februari gaan alle remmen 
los. Om 12.00 uur is de school uit. 
Graag wens ik de kinderen en u 
alvast een heel fijne vakantie toe. 
ALLAAAAFFF! 
 

 
 
 



Lieve ouders,  

 

Afgelopen week  ki beh mijn afscheid gevierd met het hele team van de Wilakkers. 

Dat was fijn, warm  en gezellig. 

Ik ga het onderwijs missen. Sowieso jonge mensen. 

Meer dan 45 jaar heb ik met veel plezier in het onderwijs gewerkt,  dankzij de vele ouders die 

hun kinderen aan mij (Team) toevertrouwden. 

Niet alles was altijd op te lossen, maar  samen zijn we toch vaak een heel eind gekomen. 

Puzzeltjes waren het soms, jullie zonen en/of dochters. 

Wat ga ik al die leuke, vrolijke, verdrietige, speelse, rustige, energieke, babbelgrage, sportieve, 

leergierige en minder leergierige kinderen missen. 

Voorlopig ga ik verder met mijn rt-praktijk (het blijft fijn om met jonge mensen te werken) en ook 

met de webshop van mijn zus en mij. Want van tekenen en schilderen en antiekmarktjes is de 

laatste jaren niet zoveel gekomen. 

Carolijn is nu jullie IB’er bovenbouw en haar al een beetje kennende  gaat zij zeker het 

bovenstaande ook zo meemaken. 

Liefs en wellicht tot ziens. 

Francis Hertzberger 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geniet u ook zo van de nieuwe serie "De luizenmoeder"?  
Iedere zondagavond genieten wij van deze komische serie waarin een net 
gescheiden moeder terecht komt in een wereld van schoolpleinregels, 
hangouders, lief- & leedpotjes en een participizza-avond.  
 
Bij ons geen "moedermaffia", maar wel een actieve ouderraad waar we altijd 
participerende ouders kunnen gebruiken! 
 
Veel ouders, leerkrachten en de school zetten zich in voor het realiseren van 
leuke ervaringen voor de kinderen. Momenteel bestaat de ouderraad uit 5 
ouders. Dit zijn Silvia Hofland, Inge van Hauwe, Liselotte Vogels, Jessica 
van Amsterdam, Ankie van de Ven en Pui Ling.  
 
Wilt u ook meehelpen met het organiseren van een van de activiteiten?  
We zijn nog op zoek naar ouders die volgend schooljaar verschillende 
commissies willen versterken!  
 

Spreek ons een keer aan of mail ons op or-wilakkers@skpo.nl.   
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Beste ouders, 
 

Carnaval is weer in aantocht!! 
 

Daarom voor iedereen de informatie voor dit gezellige feest. 
Woensdag 7 februari hebben we door de hele school weer onze “gekke-haren-dag”.  

 
Het programma is die dag zoals alle andere woensdagen, alleen zullen we gezamenlijk starten op 
het schoolplein (bij droog weer) en voor de kleine pauze met alle kinderen door de school gaan 

hossen. Zo zijn we helemaal klaar voor het grote carnavalsfeest!!! 
 

Vrijdag 9 februari vieren we carnaval! De kinderen mogen uiteraard verkleed naar school komen. 
We hebben voor die dag een leuk en gezellig programma gemaakt.   

 
Let u er als ouder wel op dat de kinderen geen spuitserpentines, (nep)wapens of confetti 

meenemen? Gewone serpentines mogen wel! 
De kinderen mogen deze vrijdag gezelschapsspellen meenemen naar school. 

 
Let op! De school is 9 februari om 12.00 uur uit!! Graag de kinderen een gewone fruithap 

meegeven.  
Voor vragen kunt u mailen naar l.munnik@skpo.nl 

 
ALAAAAAAF!!!!! 

De carnavalscommissie 
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Team Jeugdgezondheid GGD Brabant-Zuidoost 

 

Beste Ouders, 

Basisschool de Wilakkers  werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-

Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts (Marianne Daalderop) , jeugdverpleegkundige 

(Jolanda Niessen), assistent (Trudie van Noort) en medewerkers gezondheidsbevordering.  

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Het 

gezondheidsonderzoek in groep 2 volgt op de contactmomenten van het consultatiebureau. De 

jeugdverpleegkundige maakt uitgebreid kennis. 

Alle kinderen in groep 7 krijgen een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek door de 
assistente JGZ. 

Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en 

sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, zindelijkheid, 

vrienden, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het 
onderzoek kunt u die stellen.  

Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. 

Zij bieden een luisterend oor, geven hulp of verwijzen door. 

Zit uw kind niet in groep 2 of 7 en heeft u vragen of wilt u graag een afspraak. Neem dan contact 

op met het afsprakenbureau en u kunt een afspraak maken: 088 0031 513/514/517. 

Dit schooljaar worden de kinderen uit de groepen 2 en 7 van de Wilakkers opgeroepen vanaf 

februari.  

(M.u.v 18 januari, dan worden er ook enkelen uitgenodigd).  

  

We zien jullie graag ! 

  

Met vriendelijke groet, 

 
 

Jolanda Niessen 

Jeugdverpleegkundige 

Aanwezig: ma di do 

 

Postbus 8684 
5605 KR. Eindhoven 

www.ggdbzo.nl 

T:  
E:  

088 0031 334 
j.niessen@ggdbzo 

 

Basisschool De Wilakkers  
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Beste ouders, verzorgers, 

Lonneke naar Zuid Afrika!         
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen gaat BSO medewerker 
Lonneke van 5 februari t/m 23 maart  
2018 naar Zuid Afrika. Via deze weg 
willen we iedereen bedanken die lege 
flessen heeft ingeleverd en/of een 
bijdrage heeft gedoneerd!  Van dat 
geld wordt onder andere sport- en 
spelmateriaal gekocht voor de Day 
Care Centers in Evaton West.   

U kunt Lonneke volgen via 
ewdcc.waarbenjij.nu / Facebook 
project EWDCC  

    

                                                
Vervanging Lonneke                      
Bij BSO groep De Panters wordt 
Lonneke vanaf 5 februari t/m 30 maart 
2018, op maandag, dinsdag en 
donderdag vervangen door onze 
ervaren pedagogisch medewerkster 
Odette. Odette heeft eerder bij de 
Panters gewerkt en kent (vrijwel) alle 
kinderen en ouders al.  Op vrijdagen 
wordt Lonneke vervangen door Esra. 
Esra is op maandag, dinsdag en 
donderdag al een bekend gezicht bij 
De Panters.                

 
 
  
 

 

 

 

Vervanging Odette 
Doordat Odette voor 8 weken bij BSO De 
Panters gaat werken, komt er een tijdelijke 
vacature bij BSO De Schorpioenen aan de 
Piuslaan. De eerste week wordt deze vacature 
opgevangen door een flexmedewerker van het 
flexbureau. Vanaf 19 februari t/m 30 maart zal 
Maartje van Bussel bij de Schorpioenen 
werken, op maandag, dinsdag en donderdag. 
Maartje heeft in het voorjaar van 2017 ook 
enkele maanden bij de Piuslaan gewerkt. 
 
Vervanging Nadja 
Nadja re integreert momenteel bij BSO 
Piuslaan en bij de babygroepen.  
De uren die Nadja nog niet volledig kan 
werken worden vervangen door Rivka. 
 
Carnavalsvakantie 
Tijdens de Carnavalsvakantie van 12 februari  
t/m 16 februari 2018 is het Kinderplein aan de 
St. Adrianusstraat op maandag t/m vrijdag 
geopend van 7.30-18.30 uur. Komt uw kind 
niet? Meld uw kind dan af via het 
Ouderportaal!!  
Het Kinderplein aan de Piuslaan is op 
maandag, dinsdag en donderdag geopend 
van 7.30-18.30 uur.  
Het is mogelijk dat groepen in de 
Carnavalsvakantie samenvoegen. 
 
De BSO van St. Adrianusstraat en Puislaan 
openen in de Carnavalsvakantie 
gezamenlijk in de Dino groep om 7.30 uur. 
 
Openingstijden Kinderplein 
In de vorige nieuwsbrief riep ik u op om 
kenbaar te maken wanneer u behoefte heeft 
aan andere openingstijden. Hier heb ik geen 
reacties op ontvangen. Daarmee concludeer ik 
dat u tevreden bent over de huidige 
openingstijden van 7.30-18.30 uur. 

 
 
 
 
 
 



 

4 Ogen en 4 oren beleid 
Het vierogenprincipe heeft tot doel om 
situaties te voorkomen waarin de 
gelegenheid bestaat tot het plegen van 
(seksueel) misbruik of mishandeling bij 
kinderen in de dagopvang en BSO.  
Het vierogenprincipe gaat uit van het 
feit dat er, te allen tijde, een 
volwassene moet kunnen  
meekijken en / of –luisteren met een 
beroepskracht. Het is niet altijd 
mogelijk om met meer dan één 
beroepskracht in een ruimte aanwezig 
te zijn. Als een beroepskracht alleen in 
een ruimte is, dient er eveneens aan 
het vierogenprincipe voldaan te 
worden. De houder dient de 
risicoruimten en risicosituaties in kaart 
te brengen en het vierogenprincipe 
concreet vast te leggen in het 
pedagogisch beleidsplan.  
In het pedagogisch werkplan staat 
beschreven hoe het vierogenprincipe 
bij Korein Kinderplein St. 
Adrianusstraat en Piuslaan is geregeld. 
Een beroepskracht staat bij breng- en 
haalmomenten vaak alleen. Echter zijn 
er tijdens breng- en haal momenten 
ruim voldoende volwassenen in het 
gebouw om mee te kijken en luisteren 
naar de omgang met de kinderen. (uit: 
Rapport inspectie KKP)  

 
In afstemming met de lokale 
oudercommissie van het Kinderplein 
zijn er afspraken gemaakt rondom het 
4 oren en 4 ogen beleid. Hierin staat 
beschreven hoe wij bij het  
Kinderplein omgaan wanneer er een 
pedagogisch medewerker alleen werkt. 
De concrete afspraken die gemaakt 
zijn kunt u nalezen in de 
ouderinformatiemap bij de entree van 
het Kinderplein. 
Bij Korein Kinderplein St. 
Adrianusstraat en Piuslaan is er 
sprake van een ‘sociale controle’ 
ten tijde van de haal- en 
brengmomenten, omdat u (ouders, 

verzorgers) tijdens deze momenten, 
voor een beroepskracht 
onaangekondigd, het pand kunt 
betreden. Middels deze nieuwsbrief 
wil ik u bewust maken van deze 
verkregen ‘functie’ 
 
Pedagogisch Kompas 
Het kind is de motor van de eigen 
ontwikkeling en daar willen we bij het 
Kinderplein veel aan toevoegen door 
kinderen te stimuleren. Hoe wij 
kindontwikkeling zien, staat 
beschreven in ons Pedagogisch 
Kompas.  
 
Kinderen zijn nieuwsgierig, willen al 
doende ontdekken en nieuwe 
ervaringen opdoen. Ze zijn competent, 
met unieke kwaliteiten en veel 
mogelijkheden. Geen kind is hetzelfde, 
‘het gemiddelde kind’’ bestaat niet. Wij 
zien ieder kind als een bron van 
inspiratie, vol nieuwe creatieve ideeën. 
Deze ideeën willen wij zo veel mogelijk 
de ruimte geven. Hoe wij dat doen? Ga 
in dialoog met de pedagogisch 
medewerkers, teamcoach of 
gebiedsmanager en ontdek waarom er 
op de groepen bepaalde keuzes zijn 
gemaakt zodat kinderen alle 
mogelijkheden krijgen zich zo optimaal 
mogelijk te ontwikkelen. 
Het Pedagogisch Kompas/werkplan 
kunt u nalezen in de 
Ouderinformatiemap bij de entree van 
het Kinderplein. 

 
Met vriendelijke groet, 
 Bianca Lamers – Meurkens 
Gebiedsmanager 
Werkdagen: maandag, dinsdag (oneven), 
woensdag (even), donderdag, vrijdag 
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