
 

 

 
    

 

CARLA VAN DEN HEIJKANT 
in memoriam 

 
 
Afgelopen week ontving u het 
overlijdensbericht van mevrouw 
Carla van den Heijkant, Voorzitter 
van het College van Bestuur van de 
SKPO, ons schoolbestuur. 
Ik heb Carla gekend als een hele 
warme, intelligente, inspirerende 
persoonlijkheid. Het grootste  
compliment dat je naar mijn 
mening  je leidinggevende kunt 
geven is dat ze de scholen altijd het 
gevoel gegeven heeft dat ze er toe 
deden en dat zij respect had voor 
de wijze waarop de scholen 
gestalte  gaven  aan  hun  opvoed- 
kundige opdracht. Met heel veel 
achting denk ik terug aan de 
boeiende gesprekken die ik met 
haar mocht voeren. “Elk kind 
verdient alle kansen” was altijd 
haar uitgangspunt. In maart nog  

 
 
was zij voorzitter van een 
bijeenkomst van de klankbord-
groep van directeuren waar ik deel 
van mag uitmaken. Dit is de laatste 
keer dat ik haar ontmoet heb.  
Komende zaterdag is haar afscheid. 
Namens Katholieke basisschool De 
Wilakkers zal ik het condoleance- 
register tekenen. 
U mag weten dat we haar erg 
missen. 
 
DE LAATSTE LOODJES 
Tja… het leven gaat door. 
Altijd zwaar die laatste dagen van 
het schooljaar. Kinderen en 
leerkrachten zijn aan vakantie toe. 
Het mooie weer van de afgelopen 
tijd is heel fijn als je ervan kunt 
genieten. Als je nog naar school 
moet is het soms wat minder, maar 
we mogen niet klagen en dat doen 
we dan ook niet (te vaak). 
Het Wakkertje is wat later dan u 
gewend bent. Dit heeft een aantal 
oorzaken, maar de invulling van de 
formatie is daar de hoofdreden 
van. U heeft al een voorlopig 
overzicht gehad, maar nu kan ik u 
een volledig overzicht aanreiken. U 
mag weten dat ik blij ben dat we in 
deze tijd van krapte op de 
arbeidsmarkt toch alle vacatures 
hebben kunnen invullen.  
In de bijlagen bij dit Wakkertje 
stellen de nieuwe collega’s zich 
voor. 

‘t Wakkertje 
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Agenda 

18-6 MR vergadering 

        Rapport mee naar huis 

21-6 Schoolreis 

22-6 Teamdag, kinderen vrij 

25 t/m 28-6 Schoolkamp 

4-7 doorschuifochtend 

5-7 afscheidsavond gr. 8 

6 7-  12.00 uur… JAWEL 

V A K A N T I E 
pensioen 
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Graag wens ik hen, mede namens 
u,  heel veel succes en werkplezier 
toe. 
 
AFSCHEID 
Met de komst van deze nieuwe 
collega’s nemen we ook afscheid 
van enkele ‘oudgedienden’. Deze 
term mag ik gebruiken omdat drie 
collega’s te kennen hebben 
gegeven per 1 augustus 2018 met 
pensioen te gaan.  
 

 
 
Juf Francé. Jarenlang heeft zij met 
veel toewijding haar groep gedaan 
en daarnaast was Francé cultuur- 
coördinator.  De vele kunst- en 
cultuuractiviteiten binnen onze 
school werden vaak door haar 
geïnitieerd en begeleid. 
Meneer Jan de Haan. De 
achternaam zeg ik er maar bij om 
verwarring te voorkomen. In de 
generatie van meneer Jan heette 
de helft van alle jongens Jan. Ik kan 
er zelf over meepraten. 
Jan heeft zich naast zijn groep bezig 
gehouden met de website en de 
begeleiding van nieuwe 
leerkrachten. Bij beslissingen die in 

de school genomen werden, was 
het altijd fijn om Jan erbij te 
hebben. Met zijn analytisch 
vermogen bekeek hij zaken vaak 
van een andere kant.  
Mevrouw  Marianna. Marianna had 
de vaak ondankbare taak de school 
schoon te houden. Elke dag weer 
een zware klus die zij 
bewonderenswaardig, binnen de 
haar geboden tijd, heeft volbracht.  
Namens u allen wens ik hen alle 
drie een gezond en gelukkig 
pensioen toe. Ze hebben het 
verdiend. 
 
DE POETS 
Met het vertrek van Marianna 
moesten wij uitzien naar een 
nieuwe schoonmaker of een bedrijf 
dat voor ons de schoonmaak gaat 
verzorgen. Om uitval door 
bijvoorbeeld ziekte te voorkomen, 
hebben we voor een bedrijf 
gekozen. Voor het komende jaar 
hebben wij een contract met Merks 
Cleaning Service. In voorgaande 
jaren verzorgde dit bedrijf o.a. de 
glaswassing  Het is een mooi 
moment geweest om de 
schoonmaak van de school eens 
onder de loep te nemen en waar 
mogelijk te optimaliseren.  
 
DE NIEUW DIRECTEUR 
Al enkele malen heeft de nieuwe 
directeur tijd vrij kunnen maken in 
zijn huidige functie om naar de 
Wilakkers te komen. Op deze wijze 
kan hij de Wilakkers beter leren 
kennen. In de gesprekken die we 
voeren kom ik erachter dat we veel 
zaken op orde hebben, maar dat er 
ook nog mooie dingen gedaan 
kunnen worden. Alexander heeft er 
zin in en ik heb er het volste 
vertrouwen in dat hij een goede 
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directeur van de fijnste school van 
Eindhoven zal worden.  
Hoewel ik officieel pas in 
september afscheid neem, zal ik na 
de vakantie het schooljaar niet 
meer opstarten. Op deze wijze 
krijgt Alexander alle ruimte die hij 
verdient. Over mijn afscheid volgt 
nog informatie. 
 
MEER BENOEMINGEN 
Ongetwijfeld hebt u gehoord dat de 
gevoerde stakingsacties hebben 
geleid tot een akkoord over een 
nieuwe cao-po. Ik hoop oprecht dat 
daarmee de rust in onderwijsland 
weer terugkomt. Een van de 
tegenargumenten van de overheid 
was dat schoolbesturen geld lieten 
liggen door mensen niet in een 
hogere schaal te benomen.  

LB 
Door het vertrek van Jan van 
Kemenade, Juf Francé en Jan de 
Haan verdwenen 3 leerkrachten uit 
de LB-schaal. Intern hebben we  
bekeken welke taken binnen de 
school omgezet konden worden in 
een functie. Francé was cultuur- 
coördinator. Hiervoor in de plaats 
is Juf Tinke benoemd. Door het 
vertrek van Jan de Haan en al 
eerder meneer Joop Jansen was er 
een gat gevallen  bij ict. Het bestuur 
van de SKPO heeft met ingang van 
1 augustus meneer Rob Renders 
van groep 7A benoemd in deze LB- 
functie. Eerder al is Juf Esther 
benoemd in de LB-functie van 
coördinator sociale media. 
Naast deze LB-functies hebben we 
op school de coördinator 

Mediërend Leren Juf Maartje, de 
vertrouwenspersoon men. Ruben 
en de  VVE-coördinatoren juf 
Yvonne en juf Judith.  
Graag wens ik hen allen heel veel 
succes. 
 
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
Zaterdag 16 juni spelen 9 meisjes 
van de groepen 8 het Nederlands 
kampioenschap 6 tegen 6 voetbal 
in Den Helder.  
 

 
 
Na alle voorrondes spelen ze nu op 
het eindtoernooi. De tegenstan-
ders zijn Leeuwarden, Koedijk, de 
Bilt en Volendam. Het Nederlands 
mannenelftal mag dan niet naar 
Rusland gaan, de dames van de 
Wilakkers gaan wel naar Den 
Helder! Als ze winnen gaan ze naar 
Barcelona… Zij wel!!! 
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Basischool De Wilakkers 

formatie schooljaar 2018-2019 

 

 

Groepen ma di wo do vr 

1-2a Merel Merel Merel Merel Merel 

1-2b Judith Joke Judith Judith Judith 

1-2c Joke Leonie Leonie Leonie Leonie 

1-2d Marian Marian Marian Marian Marian 

3a Eline Eline Eline Eline Eline 

3b Yvonne Yvonne Laurette Laurette Laurette 

4a Marlies Marlies Marlies Britte Marlies 

4b Nancy Nancy Catrijn Catrijn Catrijn 

5a Marte Marte Marte Marte Marte/Merel 

5b Tinke Tinke Tinke Tinke Tinke 

6a Tamara Tamara Maartje Maartje Maartje 

6b Esther Esther Esther Rik Rik 

7a Rob Rob Rob Rob Rob 

7b Frank Frank Frank Frank Frank 

8a Eva Eva Eva Eva Eva 

8b Ruben Ruben Ruben/ 
Britte 

Ruben Ruben/ 

 



 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Frank Roosen en vanaf volgend jaar ben ik meester in groep 7 bij jullie op school.  

Ik ben 26 jaar en woon in Veldhoven. De afgelopen jaren heb ik als meester gewerkt op basisschool 

De Boog, ook in Eindhoven. 

Mijn hobby’s hebben vooral met muziek te maken. Ik speel graag gitaar. Dit doe ik in bandjes maar 

ook thuis en op school. Ook heb ik thuis een kleine studio waar ik regelmatig muziek opneem. 

Buiten het maken van muziek ben ik regelmatig aan het sporten en reis ik graag. Zo ga ik deze 

zomervakantie eerst nog 4 weken weg naar de Verenigde Staten en Slovenië. 

Ik kan uren vertellen maar dat wordt wat veel. Na de vakantie leren jullie mij vast beter kennen. 

Ik kijk er naar uit om na de zomervakantie te beginnen! 

Tot dan! 

Frank 

 

 

 



 
 

Hoi allemaal, 
 

Het afgelopen jaar heb ik regelmatig op basisschool de Wilakkers werkzaamheden 
mogen verrichten vanuit de vervangerspool. Dit is zo goed bevallen dat ik ontzettend 
veel zin heb om hier volgend schooljaar meer van mezelf te laten zien. Te beginnen 

met een stukje in ’t Wakkertje. 
 

Inmiddels sta ik alweer 13 jaar voor de klas. Mij passie ligt bij kinderen en het beste in 
hen naar boven halen! Ik geniet ervan om hun ontwikkelingsproces te mogen 

begeleiden, vanuit vertrouwen, op een manier die aansluit bij het kind. Zo ben ik 
begonnen in het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Na 4 
jaar ben ik meer ervaring gaan opdoen in het reguliere basisonderwijs, gericht op de 

middenbouw en de bovenbouw. 
 

Afgelopen schooljaar ben ik in het diepe gedoken en heb ik mijn contract bij mijn 
Veldhovense werkgever opgegeven om me verder te ontwikkelen binnen de SKPO in 

Eindhoven. 
 

In Eindhoven liggen toch echt mijn ‘roots’. 33 jaar geleden ben ik in de Achtse Barrier 
geboren. Daar heb ik mijn basisschooltijd door mogen brengen op de school waar Jan 

Bergmans toen nog groep 8 leerkracht was. 
Inmiddels ben ik de trotse moeder van Bente, 7 jaar en Tijmen, 5 jaar oud. 

 
Naast lesgeven houd ik ook enorm veel van reizen, sporten, speeltuinen, lezen, koken 

en uit eten gaan. 
 

Ik kijk ernaar uit om jullie beter te leren kennen het komende schooljaar! 
 

Groetjes juf Britte 

 

 



 
 

Beste ouder(s/verzorger(s), 
 

Voor een aantal van jullie ben ik al een bekend gezicht, maar voor degenen die 
mij nog niet kennen, stel ik mij even voor. 

Ik ben Rik Daniël Westhof, 25 jaar oud en ik woon samen in het Bourgondische 
‘s-Hertogenbosch. Dit schooljaar heb ik mijn LIO-stage in groep 7A afgerond en 

dit is mij enorm goed bevallen. 
Na de zomervakantie ga ik lesgeven op donderdag en vrijdag in groep 6! 

Uiteraard heb ik daar enorm veel zin in! 
 

Naast het lesgeven vind ik het heerlijk om af en toe even de stad in te lopen, 
om te sporten en nieuwe culturen te leren kennen op reis. Daarnaast ben ik 
een grote fan van pretparken en die bezoek ik dan ook met enige regelmaat. 

 
Ik heb enorm veel zin in volgend schooljaar en loop gerust eens binnen voor 

een praatje! 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
Rik Daniël Westhof 

 
 

 



Een nieuwe muziekmethode! 

 

Dit willen wij muzikaal vieren! Alle ouders en familie zijn vrijdag 29 juni om 14.25 uur welkom om te 

kijken en luisteren naar een muzikaal optreden met nieuwe en zelfgemaakte instrumenten.  

Bij mooi weer zal het optreden buiten zijn, bij slecht weer binnen. Blijf tijdens het optreden achter de 

kinderen, zodat de kinderen echt in de spotlights staan.  

Na het optreden gaan de kleuters terug naar hun eigen klas. De andere kinderen halen zelf hun jas en 

tas op in de klas. 
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Gelukkig gezonde kinderen 

 

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 
 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger 

gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende 

omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook 

wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.  

 

Jeugdgezondheid 

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team 

bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 

gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school. 

 

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  

Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. 

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, maar ook aan 

schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  

Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan 

verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen. 

 

Even praten…. 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met 

andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het 

best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige 

van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, 

geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.  

 

Extra informatie 

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 

www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking 

met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.  
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Inentingen  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en 

Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook de 

vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en 

vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, 

www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.  

 

Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt altijd 

contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.  

 

• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag” 

• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.  

 

De GGD doet meer: 

• De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en 

seksualiteit.   

• Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. 

• Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. 

• Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. 

• Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 

11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere 

gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  
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Juni 2018 

Beste ouders, verzorgers, 

Personele zaken 

*Maartje Janssen wordt vanaf 1 juli 2018 onze nieuwe collega bij Korein Kinderplein St. 
Adrianusstraat/Piuslaan. Maartje wordt ingepland op openstaande diensten wanneer vaste 
medewerkers met vakantie zijn en/of ziek zijn. Maartje is dan ook op alle groepen inzetbaar. Zij 
zal zichzelf nader aan u voorstellen. 

*Marieke Prins vult de vacature bij BSO De Panters in. Marieke werkt inmiddels al een aantal 
weken bij BSO De Panters als invalkracht. Dit is zo goed bevallen vanuit beide kanten dat er is 
besloten dat Marieke, naast Lonneke en Annemiek de vaste medewerker van BSO De Panters 
wordt. 

Zomervakantie 2018 

In de volgende nieuwsbrief informeer ik u nader over de personele bezetting in de zomervakantie 
op alle groepen. Om een goed personeelsrooster te kunnen maken voor de vakantieperiode, is 
het van groot belang dat wij de juiste kind aantallen weten. Hiervoor hebben we uw medewerking 
nodig!  

Weet u al wanneer u op vakantie gaat en komt uw kind niet naar het kinderplein? Vergeet 
hem/haar dan niet af te melden via het ouderportaal. Dit kan ook via de Flexkids ouderapp. 
Wanneer u uw kind op tijd afmeldt, krijgt u ruiluren.  
Hoe eerder u afmeldt, hoe fijner dit is, want dan kunnen andere kinderen wellicht in hun plaats 
komen. Bovendien organiseren we in de schoolvakanties vaak extra leuke activiteiten, dus ook 
extra handig als we hier een goede planning voor kunnen maken. 
 

                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 



 

 
Vervroegde VSO: 

In de vorige nieuwsbrief heeft u 
kunnen lezen dat er een ‘’pilot 
vervroegde VSO’’ is bij het kinderplein 
aan de St. Adrianusstraat. Dit betekent 
dat ons kinderplein op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 
7.00 uur geopend is voor 
schoolgaande kinderen. 

Inmiddels is deze pilot geëvalueerd 
met de teamcoach en met de Lokale 
Oudercommissie. We zijn tot de 
conclusie gekomen dat de 
mogelijkheid voor opvang vanaf 7.00 
uur nog meer onder de aandacht 
gebracht mag worden bij de ouders.  

Nu wordt de vervroegde VSO alleen 
aangeboden voor de schoolgaande 
kinderen. Graag wil ik inventariseren 
hoeveel behoefte er is aan een 
openingstijd van het kinderplein vanaf 
7.00 uur voor kinderen van 0-13 jaar. 

Bij een minimum van 7 aanmeldingen 
per dag kan ook NA de zomervakantie 
het kinderplein om 7.00 uur geopend 
worden. Ik houd u op de hoogte! 

HEEFT U KINDEROPVANG 
NODIG VANAF 7.00 UUR?  

GEEF DIT DAN DOOR AAN  

b.meurkens@koreinkinderplein.nl 

 

Tijdens de zomervakantie is het 
kinderplein vanaf 7.30 uur open. 

 

 
Telefoonnummers groepen 
 

LET OP!! 
Telefoonnummers van alle 
groepen gaan wijzigen!!! 
 
Aangezien onze telefonische 
bereikbaarheid slecht is op de vaste 
lijnen, hebben we besloten over te 
stappen naar mobiele telefonie.  
 
Op deze manier zijn de groepen ook 
bereikbaar wanneer zij buiten zijn, of 
op uitstap zijn. 
 
Ik wil u verzoeken om vanaf 18 juni te 
bellen naar de mobiele nummers.  
De vaste lijnen worden per 1 
september 2018 afgesloten!! 
 
Telefoonnummers: 

Babygroep Rupsjes   

06 25 77 82 76 

Babygroep Bloemetjes   

06 25 77 82 78 

Babygroep Hertjes   

06 25 77 82 81 

Peutergroep Bijtjes   

06 25 77 82 79 

Peutergroep Haasjes   

06 25 77 82 77 

Bso Dino’s   

 06 25 77 82 80 

Bso Panters   

06 25 77 82 82 

 

 

 

mailto:b.meurkens@koreinkinderplein.nl


 

De onderstaande nummers zijn al 

langer in gebruik en blijven behouden. 

 

Zwemlesservice/BSO algemeen             

06 25 77 82 67 

 

BSO Piuslaan   

06 46 80 69 00 

 

Kantoor Management  

06 23 46 09 70 Gebiedsmanager 

06 11 15 18 41 Teamcoach 

 
Wij willen u vriendelijk verzoeken om 
alleen te bellen indien dit echt 
noodzakelijk is, aangezien onze 
medewerkers graag hun volle 
aandacht bij de kinderen en het 
groepsgebeuren houden. 
 
Voor organisatorische en groep 
overstijgende zaken kunt u naar 
kantoor bellen. 
 
Lokale Oudercommissie 
 
Op 4 juni jl. was er een overleg van 
onze Lokale Oudercommissie. De 
notulen ziet u binnenkort op het 
Ouderportaal. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bianca Lamers – Meurkens 
Gebiedsmanager 
Werkdagen: maandag, dinsdag (oneven), 
woensdag (even), donderdag, vrijdag 
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