
 

 

 
    

 

LAATSTE WAKKERTJE 
Dit elfde Wakkertje is tevens het 
laatste Wakkertje van dit 
schooljaar. De schoolgids en het 
jaarprogramma voor het komende 
schooljaar zijn te vinden op de site 
van de school. Het zou fijn zijn  als 
u deze beide schooldocumenten 
op gezette tijden raadpleegt. Het 
jaarprogramma is nog niet volledig. 
Er kunnen nog gebeurtenissen bij 
komen. Middels het Wakkertje 
wordt u daarvan op de hoogte 
gebracht. 
 
JALOU 
Op 23 mei vloog de ooievaar wel 
heel laag over Valkenswaard en 
jawel… Jalou, dochter van juf Elise 
en haar man Jan werd om 19.32 uur 
blakend van gezondheid geboren. 
Overbodig om te zeggen dat Elise, 
Jan, zusje Sabine en broertje Marijn 
apetrots zijn. 
Namens iedereen, van harte 
proficiat!!! Elise zal tot januari 2019 
gaan genieten van haar verlof.  
 
STARTGESPREKKEN 
Op 28 en 30 augustus staan de 
startgesprekken gepland. In de 
eerste week van het schooljaar  
krijgt u voor een van deze avonden 
een uitnodiging.  

 
 
In de startgesprekken kunt u kennis  
maken met de leerkracht van uw 
kind en specifieke zaken met hem 
of haar bespreken. We hopen dat u 
deze data vrij kunt houden in uw 
agenda.  
 
D A N K U W E L ! ! !  
Dankzij de inzet en de hulp van vele 
ouders is het schooljaar weer 
geworden wat het was. Wij kijken 
er met veel plezier op terug. Heel 
fijn dat we weer een beroep op u 
mochten doen. Namens de 
leerkrachten en de kinderen wil ik u 
hartelijk danken voor uw hulp. 
 
HET ZIT ER OP 
Begint voor u de grote vakantie,  
voor mij begint de hele grote 
vakantie. Na 40 jaren en 11 dagen 
valt het doek. Onze Jan gaat met 
pensioen. Ik kan u zeggen dat ik 
met heel veel plezier terug kijk op 
mijn loopbaan als onderwijzer en 
later als directeur. Ik heb mogen 
werken bij een fantastisch bestuur 
dat me alle vertrouwen en 
mogelijkheden heeft gegeven en 
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 WE DOEN NIETS MEER ;-)  

 

 Tot 20 augustus 2018! 
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geboden en ondersteuning als ik 
daar om vroeg. Ik heb mogen 
werken met een fantastisch, 
bevlogen, kundig en betrokken 
team onderwijsmensen. Ik heb 
mogen werken met ouders die de 
zorg voor en het belang van hun 
kind serieus namen en voor wie 
niets teveel was. En misschien wel 
het belangrijkste: ik heb mogen 
werken met kinderen! Mooier kan 
de invulling van een arbeidzaam 
leven in mijn beleving niet zijn. 
Oprecht wil ik u danken voor het 
vertrouwen dat ik van u heb mogen 
ondervinden. Oprecht hoop ik dat 
het goed gaat met u en met uw 
kinderen. Oprecht hoop ik ook dat 
het goed gaat met de Wilakkers. Ik 
hoop dat de mooie dingen die we 
hebben gerealiseerd in stand 
gehouden worden en dat er onder 
leiding van de nieuwe directeur 
mooie dingen bij komen. Ik heb 
daarin het volste vertrouwen. Het 
ga u en de uwen goed. Bedankt!  
 

   
 
 
AFSCHEID 
Mijn afscheidsreceptie staat 
gepland op donderdag 6 
september. Ik zou het heel prettig 
vinden als we elkaar dan voor het 
laatst de hand kunnen schudden.  
 

 
 
Om 17.30 uur staat er een drankje 
voor u klaar in de hal van de school.  
U bent van harte welkom.  
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7 juli 
 
 
 
 

 
 
 

 
20 augustus 

 
 

Op maandag 20 augustus zien we u en de kinderen graag in goede gezondheid weer op 
school. 

 
Fijne vakantie 



 

 

Zomerlezen 

Nog even en het is weer zomervakantie! Tijd voor zon, zee, dagjes uit en … 
lekker een boek lezen? Helaas schiet dat laatste er nog wel eens bij in. Dat is 

jammer, want kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, lopen de 
kans maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun leesontwikkeling. 

Daarom is lezen in de zomervakantie zo belangrijk. 

Lezen in de zomervakantie wordt nu extra gemakkelijk gemaakt! Kinderen 
kunnen boeken van de Bibliotheek op School langer lenen èn ze 

kunnen gratis gebruik maken van de Vakantiebieb-app! 
 
Extra lang boeken lenen van de Bibliotheek op School 

In de Bibliotheek op School kunnen kinderen vanaf maandag 18 
juni maximaal 6 boeken lenen tot maandag 27 augustus. Na 
de vakantie is er dus nog even tijd om de boeken weer bij 

elkaar te zoeken en op school in te leveren.  

Zien wat er geleend is? Met het pasnummer van de Bibliotheek 
op School-pas kan er op de website van de bibliotheek ingelogd 

worden bij “Mijn bibliotheek”. Daar is te zien wat er is geleend 
en wanneer het weer ingeleverd moet worden. Ook kunnen de 

boeken verlengd worden en kan er een e-mailadres opgegeven 
worden. Naar dit e-mailadres wordt een herinnering gestuurd 

als de boeken bijna ingeleverd moeten worden. Op school 
kunnen de kinderen hun pasnummer noteren op een handige 
boekenlegger. Daar staat ook op hoe er ingelogd kan worden 

op “Mijn bibliotheek” via de website: 
www.bibliotheekeindhoven.nl  

 
De VakantieBieb-app 

Lezen in de zomervakantie kan ook 
digitaal, met de gratis VakantieBieb-app van de 

Bibliotheek. Vanaf 1 juli is het volledige leespakket 
voor jeugd (en volwassenen!) beschikbaar. Zo 

kunnen e-books gelezen worden op een tablet of 
smartphone. Probeer het eens uit!  

De VakantieBieb-app is gratis beschikbaar in een Android en een iPhone/iPad-

versie, via Google Play en de App Store of ga naar: www.vakantiebieb.nl.  

De VakantieBieb blijft open tot en met 31 augustus. 
 
Belangrijke data: 

- Vanaf maandag 18 juni: vakantieboeken lenen, maximaal 6 per leerling 
- Uiterlijk maandag 27 augustus: de geleende vakantieboeken inleveren 

 

 

Een fijne zomervakantie gewenst!  

http://www.bibliotheekeindhoven.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO1r-_8vraAhXKblAKHauGDDAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.droidapp.nl/nieuws/vakantiebieb-app-2017-gratis-e-books/&psig=AOvVaw2Z-5uhRMJuYn2wJUnbmCUj&ust=1526033079827728
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Juli 2018 

Beste ouders, verzorgers, 

Zomervakantie                                                                                                                                
9 juli t/m 19 augustus is het Zomervakantie!! Dit betekent voor het Kinderplein dat onze BSO groepen hele 
dagen open zijn van 7.30-18.30 uur! 

Heeft u het Zomerprogramma voor BSO al gezien op het Ouderportaal? Pedagogisch medewerkers 
Lonneke en Marlein hebben, met input van kinderen, hun uiterste best gedaan om er een bruisend en 
sprankelend programma van te maken!                                                                                                                   
Het Zomerprogramma BSO staat op het ouderportaal MET bijhorende informatiebrief voor ouders. Lees 
deze goed door zodat u weet wat u mag/kan verwachten.                                                                                             
De pedagogisch medewerkers beslissen per dag welke kinderen mee gaan op uitstap. Er wordt een 
overzicht bijgehouden door de medewerkers, zodat zij een ‘’zo`n eerlijk mogelijke’’ verdeling kunnen maken 
van welke kinderen wel/niet mee gaan op uitstap. Bij het Kinderplein zelf worden ook dagelijks leuke 
activiteiten ondernomen. 

Ook bij de dagopvang zal er in deze zomervakantie-periode een gezellig ‘’zomers-sfeertje’’ heersen, 
waarbij ongetwijfeld veel met water gespeeld wordt. Kinderen worden uitgedaagd om te onderzoeken en te 
ontdekken. Zo zullen zij ook in de zomervakantie een bruisende en sprankelende tijd beleven bij het 
Kinderplein. 

Per 1 juli is Maartje Janssen begonnen als teamflex (invalkracht) voor het Kinderplein aan de St. 
Adrianusstraat/Piuslaan. Maartje zal in de vakantieperiode bij verschillende groepen ingepland worden. 
Verder werken we tijdens de zomervakantie met name met onze eigen vaste pedagogisch medewerkers. 
Een enkele dienst wordt ingevuld door een medewerker uit de centrale ‘’flexpool’’.                                                      
Let op: In de vakantieperiode kunnen groepen samenvoegen. Zo voegt babygroep de Hertjes samen met 
babygroep de Rupsen en babygroep de Bloemen. Peutergroepen Bijtjes en Haasjes voegen ook 
regelmatig samen. 

Personele zaken                                                                                                                            
Miranda vd Linden (peutergroep Haasjes) is momenteel met ziekte verzuim. Zij wordt zoveel mogelijk 
vervangen door andere vaste medewerkers van het Kinderplein. Ik houd u op de hoogte indien de 
vervanging voor langere tijd nodig blijkt te zijn. 

Manon vd Voort (teamflex/babygroep Bloemen) is volledig hersteld. Zij zal voorlopig nog als vaste 
invalkracht bij het hele Kinderplein ingezet worden. Indien kind aantallen bij babygroep Bloemen gaat 
toenemen, zal Manon daar weer als vaste medewerker worden ingepland. 

Iris vd Velden (BSO Dino`s) heeft een nieuwe baan gevonden en gaat ons na de zomervakantie verlaten. 
Er is een sollicitatieprocedure opgestart en ik houd u op de hoogte. 

Na de zomervakantie vindt er een personele wisseling plaats bij peutergroepen Haasjes en Bijtjes. Ouders 
van Haasjes en Bijtjes zijn hier inmiddels over geïnformeerd middels een extra nieuwsbrief in het 
Ouderportaal op 2 juli 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 



 

BSO en de ‘’digitale wereld’’ 
Wist je dat bij onze BSO groepen (met 
name bij BSO De Panters) het onderwerp 
‘’de digitale wereld’’ heel erg leeft.  

o Mogen kinderen bij de BSO op het 
internet? 

o Hoe gaan we om met You tube, 
social media etc.? 

o Welke spellen mogen wel/niet 
gespeeld worden op de computer? 

Dit zijn vragen waar onze pedagogisch 
medewerkers dagelijks mee 
geconfronteerd worden.  
Op dit moment voeren medewerkers 
gesprekken met kinderen, ouders, 
jongeren werkers, pedagogisch adviseurs 
en  ICT om antwoorden te krijgen op alle 
vragen. We onderzoeken hoe we kinderen 
nu het beste kunnen begeleiden in de 
‘’digitale wereld’’ die razendsnel verandert.  
Heeft u nog ideeën, suggesties, 
opmerkingen over dit onderwerp? Deel het 
met onze pedagogisch medewerkers! 
In het najaar willen we graag een 
ouderavond organiseren met dit thema als 
onderwerp. U wordt nog nader 
geïnformeerd!! 
 

Kinderplein open vanaf 7.30 uur 
Aangezien er te weinig animo is voor 
vervroegde opvang vanaf 7.00 uur hebben 
we ervoor gekozen om gewoon vanaf 7.30 
uur te openen. In het nieuwe schooljaar zal 
er dan ook geen vervroegde VSO meer 
zijn bij het kinderplein aan de St. 
Adrianusstraat. 

 
Peuterplein 
Bij de peutergroepen hebben we afscheid 
genomen van Puk. 

 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 
werken we bij de peutergroepen met de 
methode Peuterplein  
 

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. 

 
 
Zomerfeest 
‘’Save the date!!!’’’ 
Donderdag 30 augustus vanaf 17.00 uur 
bent u allen van Harte Welkom bij het 
jaarlijkse Zomerfeest van Korein 
Kinderplein St. Adrianusstraat. 
Meer informatie volgt nog! 

 

Een zonnige en ontspannen vakantie!! 

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