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Afscheid van Meneer Jan Bergmans 

Dag allemaal, 
 
Hierbij weer het eerste Wakkertje van het 
nieuwe schooljaar, ook het eerste Wakkertje 
dat ik mag openen als opvolger van Jan 
Bergmans. Ik hoop dat iedereen een zeer fijne 
vakantie gehad heeft. Aan de vele vrolijke en 
opgewekte gezichten te zien, denk ik dat dat 
wel gelukt is. Er staan dit schooljaar weer veel 
leuke en boeiende dingen te gebeuren, maar 
het eerste dat we met de school gaan doen is 
afscheid nemen van onze directeur, Jan 
Bergmans. We gaan hem flink in het zonnetje 
zetten met allereerst een kinderfeest op 
woensdag de 5de september, vervolgens 
hebben we een receptie op donderdag de 6de 
september waarbij we u ook van harte 
uitnodigen om Jan vanaf 17.30 nog de hand te 
kunnen schudden en we zwaaien Jan met de 
hele school uit op vrijdagmiddag. 
 
Ik wens iedereen een fijn schooljaar, 
 
Alexander Fransen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inloopvond / Voorlichtingsavond 

schoolverlaters 

 

Op maandag 10 september organiseert 

SPILcentrum Tuindorp /Basisschool De 

Wilakkers een inloopavond van 18.00u tot 

19.30u en 19:30u. Uw kind mag dan 

(groot)ouders, verzorgers, oppas, buren etc. 

rondleiden door de school en zijn of haar 

nieuwe groep. Na 19:30u zal er voor de ouders 

van groep 8 een voorlichtingsbijeenkomst zijn 

in de groep over het voortgezet onderwijs. 

 

Gezocht!!! 

Gezocht, overblijfkrachten voor zowel 

structureel als voor inval. De vergoeding is 9 

euro vrijwilligersbijdrage per keer.  

De tijd waarover het gaat is van 11.45 t/m 

12.45. 

 

Kies je Sport gaat weer van start! 

Wat is Kies je Sport?  

Dit is alweer de 4e editie van Kies je Sport! Kies 
je Sport is een sportstimuleringsproject van de 
gemeente Eindhoven, dat erop gericht is om 
basisschoolleerlingen kennis te laten maken 
met een bepaalde sport en sportaanbieder. 
Uitgangspunt hierbij is dat ze een activiteit of 
sport vinden waar ze plezier in hebben en die 
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Agenda: 

-Start schooljaar 

-5 sept: Afscheid Meester Jan 

Bergmans op school 

-6 sept: Afscheidsreceptie 

Meester Jan Bergmans 

-10 sept: Inloopavond / 

voorlichtingsavond 

Schoolverlaters 

-14 sept: Kleuters vrij 

-28 sept: Kleuters vrij 
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ze structureel willen gaan doen in hun vrije tijd. 
We vinden het belangrijk om kinderen op deze 
leeftijd aan het sporten te krijgen omdat dit de 
kans vergroot op een leven lang sporten en dus 
een gezonder leven. Daarnaast draagt dit niet 
alleen bij aan de motorische ontwikkeling, 
maar ook de sociale vaardigheden. 
De oudste kinderen van de school krijgen een 
boekje met daarin een aanbod van 
verschillende sporten. Het boekje staat weer 
vol met een leuk en gevarieerd aanbod van 
sporten. Dit aanbod is vanaf 3 september te 
vinden op www.Eindhovensport.nl/kiesjesport 
Deze editie zijn er meer dan 100 
kennismakingscursussen!  
Ouders kunnen de kinderen van 3 t/m 14 
september online inschrijven. Achter in het 
boekje is een inschrijfformulier te vinden voor 
degenen die per post willen aanmelden, dit kan 
tot uiterlijk 7 september. We stimuleren het 
online inschrijven voor een cursus zodat ze 
gegarandeerd een plek hebben.  
 
 
 
 

 

Tennisballen gevraagd! 

Voor het spel op de speelplaats willen we graag 
tennisballen hebben. Mocht het zo zijn dat u 
deze nog heeft en er niets meer mee doet, wij 
kunnen ze goed gebruiken. Dit mogen ook 
tennisballen zijn die niet meer geschikt zijn 
voor tennis. U kunt ze aan uw kind meegeven, 
wij verzamelen ze op school. 
 
 

Interne vertrouwenspersoon BS. De 

Wilakkers 

 
Beste ouder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ook dit schooljaar ben ik de interne 
vertrouwenspersoon op de Wilakkers.  Dat 
betekent dat ouders, leerkrachten en kinderen 
bij mij terecht kunnen met zaken die zij als 
ongewenst en grensoverschrijdend gedrag 
ervaren. 
Voordat ik in ga op mijn rol als 
vertrouwenspersoon en de taken die hierbij 
komen kijken zal ik in het kort  iets over mijzelf 
vertellen.   

Mijn naam is Ruben 
Sanders en ik ben 
inmiddels bijna 20 
jaar werkzaam op 
de Wilakkers, 
vooral in de 
groepen 3 en 8. Ik 
ben vader van 4 
kinderen die 

variëren in de leeftijd van 5 tot 17 jaar.     

Ik heb in mijn rol als vertrouwenspersoon drie 
hoofdtaken: 
-Opvang en begeleiding van de melder van 
ongewenst gedrag.        
-Voorlichting geven aan ouders en 
leerkrachten. 
-Beleidsadvisering naar de school toe. 
Waar moet u aan denken bij 
grensoverschrijdend gedrag?   
Dit kan bijvoorbeeld zijn;   
- lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke 
agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten 
of te weinig voeding, aandacht of verzorging);                                                                                                             
- geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale 
agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, 
pesten,  stelselmatig negeren etc.);                                                                                                                                      
- seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, 
verbaal of fysiek, aanranding of verkrachting);    
- vernieling van eigendommen van een ander;         
                                                                                      
De taken die hierbij horen zijn onder andere:   
- het voeren van gesprekken                                                                                                                                
- het behulpzaam zijn bij het zoeken naar een 
bemiddelaar                                                                           
- het begeleiden bij het indienen van een 
klacht, tijdens de klachtenbehandeling en erna                                                                                                                                                                                    
- het ondersteunen bij het aangifte doen bij de 
politie bij het vermoeden van een strafbaar 
feit            
- het verwijzen naar hulpverleningsinstanties                                                                                                     
- het op eigen initiatief kunnen raadplegen van 
interne/externe deskundigen                                           
- het attenderen van andere betrokken 
functionarissen binnen de organisatie op 
vertrouwelijkheid 
 - het hebben van toegang tot alle geledingen 
van het bedrijf en rechtstreeks tot 
directie/management en 
medezeggenschapsorganen.   
  
Geheimhoudingsplicht   
Als vertrouwenspersoon heb ik mij te houden 
aan de geheimhoudingsplicht. De informatie 
die betrekking heeft op het werk van 
vertrouwenspersoon is niet toegankelijk voor 
derden.  Het is voor u ook belangrijk om te 
weten dat ik 100% onpartijdig ben tijdens een 
conflict dat u mogelijk heeft met een 
functionaris van de school.  
 
Vraag of advies?   
Heeft u een melding, een vraag of advies 
nodig inzake het ervaren van 
grensoverschrijdend gedrag? Dan kunt u mij 
bereiken op 06-28716118 of via 
r.sanders@skpo.nl 
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Stichting Kanjer 

KOSTELOOS STEUNEND AANBOD VOOR 

KINDEREN ÉN HUN GESCHEIDEN OUDERS 

 

Hoi collega’s, kids en ouders,  

Een scheiding is niet leuk, maar het gebeurt! 
Stichting Kanjer heeft hier voor jullie iets op 
bedacht om het voor iedereen wat aangenamer 
te maken. 

Wij organiseren een 2-daags kamp voor alleen 
de kinderen (6jr+) en aansluitend zijn er 7 kind- 
én ouderbijeenkomsten voor gescheiden 
gezinnen uit Eindhoven. Samen verder leven na 
een scheiding is ook sámen steun zoeken en 
sámen aan de slag voor verandering.  
Kanjertraject: 
-Kennismakingsavond 
26 september 2018 
Tijd: 18.30 tot 19.30 
Locatie Basisschool de Wilakkers 
-2-daags Kanjerkamp 
29-30 september 
Kinderen vanaf 6 jaar gaan mee op een te gek 
Kanjerkamp. 
Zij kunnen, onder begeleiding van 
professionals, in een kampsfeer ervaringen met 
elkaar delen en krijgen super leuke workshops 
zoals boks-les, Rots & Watertraining, theater, 
sport & spel, een kampvuur en nog meer leuke 
activiteiten.  
-Kind- en ouderbijeenkomsten 
3, 9, 24, 31 september en 7, 14 en 21 november 
Tijd: 17.30 tot 19.30 
Locatie: Basisschool de Wilakkers 
Voor een broodje wordt gezorgd. 
De kind-bijeenkomsten bestaan o.a. uit KIES, 
gedeeld verlies, poptalk en Rots & Watertraining 
De ouderbijeenkomsten bestaan uit een Triple P 
training: positief opvoeden na scheiding. 
Daarnaast krijgen ouders, net als de kinderen 
een workshops boksen, Rots &Water en als 
extra een workshop coaching met paarden. 
Waarom deelname van kinderen en ouder(s) 
tegelijkertijd én op 1 locatie? 

Steun voor alleen het kind met gescheiden 
ouders vinden wij niet voldoende. 
Wanneer alleen het kind versterkt wordt in 
weerbaarheid en zelfvertrouwen en leert voor 
zichzelf op te komen, kan dit voor ouders best 
confronterend zijn en onmachtig voelen. Ouders 
geven dan vaak aan niet te weten hoe met deze 
nieuwe talenten van het kind om te gaan. 
Stichting Kanjer is van mening dat als ouders niet 
de gelegenheid krijgen om de ontwikkeling van 
de kinderen actief te volgen, zij ook niet de kans 
krijgen te leren hoe hier op in te spelen. Zodra 
ouders hier actief in betrokken zijn en erin 
gesteund worden, maken kinderen én hun 
ouders een stap vooruit. 

Dát draagt bij een krachtige langdurige 
verandering.  
We merken dat ouders dan tot het besef komen 
dat zij zélf verantwoordelijk zijn voor verandering. 

“Ik heb meer rust in mezelf als ook rust in contact 
met de andere ouder. Ik heb een betere relatie 
met de kinderen. De kinderen uiten hun emoties 
en ik weet ook hoe ik daar mee om moet gaan. 
Ik voel echt weer contact. Ik zie dat de kinderen 
en ikzelf meer zelfvertrouwen hebben gekregen“, 
zijn reacties van ouders die onze training hebben 
gevolgd. Sommigen van hen zaten zelfs 
verwikkeld in een hoogconflict-scheiding, of het 
contact met kind en ouder was nog maar aan de 
minimale kant. De kinderen vinden het goed dat 
één ouder of beide ouders op dezelfde locatie 
aanwezig zijn. Dit voelt voor hun steunend en 
geeft het gevoel dat het niet alleen aan hun ligt. 

Voorwaarden voor deelname 
Alleen deelname aan het Kanjerkamp is niet 
mogelijk. Een kind heeft minimaal 1 
deelnemende actieve steunende ouder nodig. 
Het liefst natuurlijk beide ouders. 
Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom. Alleen 
deelname aan de kind- en 0uderbijeenkomsten 
is mogelijk. 
Toestemming van de gezaghebbend ouder met 
omgang van de kinderen op bovengenoemde 
datums is voldoende. 
Trots zijn wij iedere keer weer als de ouders en 
de kinderen op de laatste bijeenkomst naast 
elkaar zitten. 

In rust met zichzelf en met elkaar en dan die 
enorme glimlach van de kinderen…. 
Fijn he, even je hart kunnen luchten met elkaar. 
Daar doen we het voor! 

Dankzij subsidie van de gemeente Eindhoven 
kunnen we dit volledige aanbod kosteloos 
aanbieden. 
Pak dan ook deze kans want baat het niet dan 
schaadt het niet. 

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Bekijk dan onze 
website:  www.stichtingkanjer.nl of mail via: 
info@stichtingkanjer.nl en meld je snel aan. 
Een enthousiaste groet, 

Janine en Ingeborg 
Stichting KANJER Eindhoven 
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