
 

 

 
    

 

VERZOEK 
De leerkrachten onderbouw 
vroegen mij het volgende verzoek 
door te geven aan de ouders die 
met een kinderwagen of buggy 
naar school komen: graag uw 
vervoermiddel ‘charmant’ par-
keren als u even de klas in moet 
met uw kleuter. 
 

 
Natuurlijk hebben wij begrip voor 
het feit dat de kinderwagen of 
buggy mee naar binnen moet. 
Echter, soms worden ze plompweg 
midden in de gang neergezet en dat 
is lastig. Graag uw medewerking. 
 
VEILIGHEID 
Als school hebben we het beleid 
dat, conform het advies van de 
ANWB, de kinderen onder 1,35m 
op de achterbank in een gordel 
vervoerd worden. Het eigen kind in 
een ‘zitje’ voorin. Indien u toch 
wenst dat uw kind in een ‘zitje’ 
vervoerd wordt, kunt u bij 
uitstapjes met autovervoer het 
zitje, voorzien van de naam van uw 
kind, vóór schooltijd onder de 
kapstok van de groep plaatsen. 

 
 
Bron: ANWB 
De basisregel is dat kinderen 
kleiner dan 1,35m in een 
goedgekeurd en passend 
kinderbeveiligingssysteem moeten 
zitten. Goedgekeurd zijn 
kinderzitjes met ECE labels. 
Passend  betekent  dat  het  kinder-
beveiligingssysteem aangepast 
moet zijn aan de lengte en het 
gewicht van het kind. Kinderen 
vanaf 1,35m en volwassenen 
moeten gebruik maken van de 
veiligheidsgordel. Het is niet 
toegestaan meer personen te 
vervoeren dan dat er zitplaatsen in 
de auto aanwezig zijn. Op het 
kenteken staat aangegeven 
hoeveel zitplaatsen de auto heeft. 
 
De uitzonderingen: 
Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in 
incidentele gevallen, de autogordel 
gebruiken bij vervoer door een 
ander persoon dan de eigen 
(pleeg)ouder. Namelijk wanneer 
redelijkerwijs niet verwacht kan 
worden dat de bestuurder een 
kinder-beveiligingssysteem bij zich 
heeft. Het kind wordt dan vervoerd 
op de achterbank. Op de stoel 
naast de bestuurder blijft het 
kinder-beveiligingssysteem 
verplicht. Het dient hierbij om 
vervoer over beperkte afstand te 
gaan, zoals bijvoorbeeld een 
kinderfeestje naar het plaatselijke 
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1-4 mei meivakantie 

10-11 mei hemelvaartvak. 

18 mei kleuters vrij 

21 mei 2e Pinksterdag 

25 mei sportdag onderbouw 

28 mei MR vergadering 
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zwembad. Het begrip incidenteel 
moet letterlijk worden genomen. 
Van incidenteel vervoer is geen 
sprake meer als bijvoorbeeld oma 
elke week de kleinkinderen naar 
school brengt. Een korte afstand is 
volgens het ministerie een afstand 
van maximaal 50km. 

 
 
WILAKKERS OPEN AIR 
Met ingang van het komende jaar 
hebben we gekozen voor een 
nieuwe muziekmethode. Om dit 
muzikaal te vieren gaan we op 29 
juni na het Open Podium van de 
groepen 4 een optreden geven 
waar ook ouders en familie voor 
uitgenodigd worden. Om 14.25 uur 
gaan we van start met een 
ritmische openingsact van groep 5. 
Ook het aloude Wilakkerslied zal 
ten gehore gebracht worden. 
De kinderen spelen op eigen 
gemaakte instrumenten.  Ook 
zullen er kinderen zijn die op de 
nieuw aangeschafte instrumenten 
zullen spelen. 
 

 
 
Het belooft een fantastisch 
evenement te worden.  

Graag wil ik u vragen deze datum 
en tijdstip alvast in uw agenda te 
reserveren. T.z.t. volgt de 
uitnodiging.  
 
MEDIËREND LEREN 
Met enige regelmaat zal er bij het 
Wakkertje een artikel geplaatst 
worden dat in het teken van onze 
visie op ontwikkeling staat. Ook nu 
weer heeft Juf Maartje, onze 
ambassadeur op dit gebied, een 
artikel aangeleverd. De bedoeling is 
dat u het kritisch leest en mogelijk 
afzet tegen uw eigen handelwijze. 
Geenszins heeft het de bedoeling 
wijsneuzerig over te komen. Het is 
lezenswaardige literatuur die 
mogelijk aanleiding is voor 
discussie. Dit keer gaat het over 
complimenten geven aan kinderen. 
Let wel… u hoeft het er helemaal 
niet mee eens te zijn.  
Van harte aanbevolen. 
 
SCHOOLFOTO’S 
De foto’s zijn, als het goed is, bij u 
afgeleverd. Intern zal een evaluatie 
plaatsvinden over de kwaliteit en 
de procedure. 
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Stadsfinale Eindhoven 

Wij deden mee aan het Cruyff court voetbal toernooi meisjes. Dit is 

de 2e keer dat we spelen. De vorige ronde zijn we doorgegaan naar 

de volgende ronde [1e geworden dus]. Deze week was de stadsfinale 

en nu zijn we kampioen geworden van Eindhoven. Wij zijn nu door 

naar de halve finale en de volgende keer moeten we tegen de 

provincies Limburg en Zeeland. Er is ook een respectprijs. Dat 

betekent dat je door bent naar de volgende ronde omdat je veel 

respect hebt voor je tegenstander. Wij hebben deze prijs niet 

gekregen omdat we eerste waren. We stonden gelijk met de 2e plaats 

en dan kijken ze naar doelsaldo’s. Wij hadden 1 punt meer, daarom 

zijn we kampioen van Eindhoven. Nu wachten op de volgende ronde 

en hopen dat we doorgaan. groetjes : Ashley, Elin, Nina, Rosalie, 

floor, Aedin, Suze, Jasmijn, Pip 

 

 



De	  Wilakkers Spelen

Sportdag	  voor	  de	  
bovenbouw!

De Wilakkers Spelen 
komen eraan!

10	  landen	  
strijden	  dit	  jaar	  
tegen	  elkaar!

Er	  zijn	  10	  
verschillende	  
spellen!

1	  juni	  2018

Ouders	  zijn	  
van	  harte	  
welkom	  als	  
supporters!



 

.   

Mei 2018 

Beste ouders, verzorgers, 

Personele zaken 

*Manon (babygroep Bloemetjes)                                                                                             
Manon is op dit moment bezig met re-integreren bij het kinderplein. Om continuïteit bij babygroep 
de Bloemetjes te borgen hebben we ervoor gekozen dat Hava tot aan de zomervakantie op 
maandag en dinsdag werkzaam blijft bij de Bloemetjes. Manon zal tot aan de zomervakantie als 

teamflex worden ingepland bij het kinderplein. 

*Odette (BSO Piuslaan/Panters)                                                                                                            
Odette re-integreert momenteel bij BSO Piuslaan. Naar verwachting is zij medio/eind mei volledig 
hersteld. 

 *Vacature (BSO De Panters) 
Doordat Esra m.i.v. 7 mei bij het centrale flexbureau van Korein Kinderplein gaat werken, is er 
een vacature ontstaan bij BSO groep de Panters (oudste BSO kinderen). 
Momenteel ben ik bezig met de invulling van deze vacature. Ik houd u op de hoogte. 
 

*Teamflex medewerker St. Adrianusstraat/Piuslaan                                                                       
We zijn ook nog op zoek zijn naar een vaste pedagogisch medewerker die op alle groepen 
inzetbaar kan zijn, indien er medewerkers vakantie hebben en/of ziek zijn. Ik houd u op de hoogte 
over de invulling van deze vacature. 

2 Vaste gezichten bij de babygroepen 

Een vast gezicht bij de opvang van nuljarigen is een kwaliteitseis. Een vaste medewerker weet 
hoe een baby zich ontwikkelt, waar het kind van gestrest raakt en waar deze behoefte aan heeft. 
Sinds 2018 geldt dat er voor baby's (0-jarigen) 2  vaste gezichten moeten zijn. 
Bij de babygroepen van Korein Kinderplein St. Adrianusstraat zijn dat: 

• Babygroep de Bloemetjes:  
Nadja en Madeleine 

• Babygroep de Rupsjes: 
Monique en Christel 

• Babygroep de Hertjes: 
Rivka en Daisy 

In vakantieperioden proberen wij zoveel mogelijk een vaste vervanger in te plannen. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 



 

‘Pilot’vervroegde VSO 
 
Op aanvraag van ouders is het 
mogelijk dat kinderen op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 
7.00 uur naar de VSO komen. Dit 
wordt aangepast in het VSO contract. 
Deze ‘’pilot’’ loopt door tot aan de 
zomervakantie van 2018 (=9juli 2018)                                        
In juni 2018 evalueren we de ‘’pilot’’ 
samen met de Lokale Oudercommissie 
en maken we een keuze of de 
vervroegde VSO gecontinueerd wordt 
of niet. 
 
Van 7.00 uur-7.30 uur is er 1 
beroepskracht aanwezig bij het 
Kinderplein/VSO. Er is op deze tijd ook 
een huishoudelijk medewerker van ICS 
in het pand aanwezig. Collega`s van 
Korein Kinderplein Flexbureau  zijn 
‘’achterwacht’’ in geval van 
calamiteiten. 
 
Afmelden in Ouderportaal 

 
Komt uw kind een dag 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. 
 

 

Vader- en moederdag cadeautjes 
 
Bij ons kinderplein hebben we ervoor 
gekozen dat de kinderen niet 
standaard een vader- en moederdag 
cadeautje maken. 
Wij bieden op de groepen dan ook 
geen centrale activiteit aan rondom 
vader- en/of moederdag.  
Geeft een kind zelf aan graag iets te 
willen maken voor papa of mama, dan 
volgen wij uiteraard het eigen initiatief 
van het kind. 
 
Kinder-EHBO workshop op  
Donderdag 14 juni van 19.30-21.00 u 
 
Weet u wat u moet doen wanneer uw 
kind zojuist een brandwond heeft 
opgelopen? Er een knikker in zijn neus 
vastzit? Zich verstikt in een stukje 
eten? Of misschien wel bewusteloos 
is?  
Weten wat u moet doen en rustig 
kunnen handelen kan veel schade 
voorkomen.  
Wij willen u daarom als cadeau een 
EHBO workshop aanbieden!  
 
Wat?:   Kinder-EHBO workshop  
Wanneer?  Donderdag 14 juni van 

19.30 - 21.00 uur  
Waar?  In het gebouw van 

Korein Kinderplein 
St. Adrianusstraat  

 
Deze workshop wordt gegeven door 
een professionele EHBO/BHV 
instructeur.  
We hebben ruimte voor een beperkt 
aantal deelnemers, dus schrijf uzelf 
snel in! 
In de grote hal van ons 
kinderplein vindt u 
de inschrijflijsten.  
Mocht u na aanmelding onverhoopt 
toch niet kunnen wilt u dit dan 
doorgeven? Dan kunnen wij uw plaats 
doorgeven aan een andere ouder.  



 

 
Als u nog vragen heeft kunt u een 
mailtje sturen naar Lonneke 
(l.vantuil@koreinkinderplein.nl).  

 

Opvoeden doen we samen 

Binnen onze organisatie wil de 
projectgroep Pedagogisch Kompas in 
de komende tijd graag aan de slag om 
de pijler 'Opvoeden doen we samen' 
verder uit te werken. Hiervoor zijn we 
op zoek naar ouders die in dialoog 
willen. Graag zouden we met ouders 
de dialoog aan gaan om de behoeften 
van ouders verder in kaart te brengen. 
Daarnaast willen we met ouders in 
gesprek over het opvoeden van 
kinderen in deze tijd. Wie van u wil er 
graag meepraten over het 
pedagogisch kompas en in het 
bijzonder over de pijler 'Opvoeden 
doen we samen'? Laat het mij weten 

via b.meurkens@koreinkinderplein.nl 

Intercom 
 
Buiten de haal- en brengtijden kunt u 
geen gebruik maken van de ‘druppel’’ 
om binnen te komen bij het kinderplein. 
U kunt dan aanbellen via het intercom 
systeem. Voor de groepen is dit een 
extra belasting omdat zij van de groep 
af moeten om de deur te openen. 
Wanneer er maar 1 medewerker op de 
groep staat, is dit ook niet mogelijk. 
Momenteel zijn we bezig met een 
ander intercom systeem dat op afstand 
te bedienen is. Ik wil u vriendelijk 
verzoeken om zoveel mogelijk 
binnen de haal- en brengtijden uw 
kind te brengen en op te halen. En 
wanneer u onverhoopt toch gebruik 
maakt van het belsysteem, wilt u dan 
zo vriendelijk zijn om in eerste 
instantie op de bel 
‘’kantoor/bezoekers’’ te drukken? Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking. 

 
Telefoonnummers groepen 
 
Vrijwel alle groepen hebben een eigen 
telefoonnummer en zijn rechtstreeks te 
bereiken. 
 
 
Telefoonnummers: 

Babygroep Bloemetjes 

 040-2930342 

Babygroep Rupsjes   

040-2940441 

Babygroep Hertjes   

040- 2930912 

Peutergroep Bijtjes   

040- 2940440 

Peutergroep Haasjes   

- 

Bso Dino’s   

040-2930911 

Bso Panters   

040-2930914 

Zwemlesservice/BSO algemeen             

06-25778267 

BSO Piuslaan   

06-46806900 

Kantoor Management  

040- 2112206 

06-23460970 

 
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. 
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Voor organisatorische en groep 
overstijgende zaken kunt u naar 
kantoor bellen. 
 
Samenwerking met Zuidzorg 
 

 
Graag stel ik me via deze weg voor; ik 
ben Stephanie Erkenbosch. In 2012 
ben ik afgestudeerd als HBO 
verpleegkundige. Op dit moment volg 
ik de specialisatie opleiding tot 
jeugdverpleegkundige. 
 
Ik werk inmiddels 5 jaar met veel 
plezier als jeugdverpleegkundige op 
het consultatiebureau. Op dit moment 
ben ik werkzaam op het 
consultatiebureau in de wijk Stratum. 
Als jeugdverpleegkundige volg ik 
samen met ouders de groei, 
gezondheid en ontwikkeling van een 
kindje. Ik ben als 
jeugdverpleegkundige verbonden aan 
het zorgteam SPIL centrum Tuindorp 
van uw kind. Samen met het 
kinderdagverblijf starten wij nu met het 
regelmatig afspreken van een VVE 
overleg. 
 
Als u een vraag heeft over uw kind, de 
opvoeding of als u zich zorgen maakt, 
sta ik open voor uw vragen en denk 
graag met u mee!  
 
Graag tot gauw, Groetjes, 
 
Stephanie Erkenbosch 

Lokale Oudercommissie 
 
Onze oudercommissie is nog op zoek 
naar BSO ouders!! Wilt u graag 
meedenken over praktische zaken en 
de gebiedsmanager hierover 
adviseren? Dan is lidmaatschap van 
de Lokale Oudercommissie iets voor u! 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Bart van Moorsel, 
voorzitter Lokale Oudercommissie 
Korein Kinderplein 
St.Adrianusstraat/Piuslaan. 
bartvanmoorsel@gmail.com 
 
Eind mei/begin juni zal het volgende 
overleg van de Lokale 
Oudercommissie plaatsvinden.           
De volgende punten staan op de 
agenda: 

• Ontwikkelingen 
ruilservice/ruilbeleid 

• Evaluatie ‘’pilot’’ vervroegde 
VSO 

• Ouderbeleid SPIL 

• Peuterplein 

• GGD inspectie 
 
Wilt u graag een punt laten bespreken 
in het overleg van de Lokale 
Oudercommissie. Laat het ons weten! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bianca Lamers – Meurkens 
Gebiedsmanager 
Werkdagen: maandag, dinsdag (oneven), 
woensdag (even), donderdag, vrijdag 
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