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SCHOOLSCHAATSPRESTATIERIT 
Op vrijdag 16 november wordt de 
Schoolschaatsprestatie rit gehouden 
op de Eindhovense ijsbaan.  
 

 
 
De kinderen van de Eindhovense 
basisscholen zijn in de gelegenheid 
om kennis te maken met de 
schaatsbaan en de schaatssport. 
Veel leerlingen van De Wilakkers 
hebben zich hiervoor ingeschreven. 
 

OUDERPORTAAL 
Op maandag 3 december start De 
Wilakkers met het BasisOnline 
Ouderportaal. U heeft hier al de 
nodige informatie over gekregen en 
ook de inlogcodes zijn verstrekt. 
U kunt dan ook de Wilakkers app 
verwijderen en voortaan gebruik 
maken van dit ouderportaal. 
Wij willen u er nogmaals op wijzen 
dat u uzelf aan moet melden binnen 
korte termijn, dit omdat de verstrekte 
codes slechts beperkte tijd geldig zijn. 
 

 

NIEUW RAPPORT 
We zijn op dit moment druk bezig om 
de rapporten op De Wilakkers te 
herzien. Een en ander zal vanaf dit 
jaar digitaal gedaan worden en ook de 
lay-out en manier van rapporten 
maken zal gaan veranderen. We 
houden u op de hoogte.  
 

BEDPLASSEN, 
daar wil je toch vanaf! 
Informatieavond GGD 
's Ochtends of 's nachts natte lakens, 
niet durven logeren bij vriendjes, de 
vakantie of een schoolkamp dat in het 
water belandt. Daar wil je toch vanaf, 
als kind én als ouder! 
Daarom organiseert de GGD Brabant-
Zuidoost op dinsdag 13 november een 
informatieavond voor ouders van 
kinderen die regelmatig in bed 
plassen.  
-Zindelijk worden is een leer- en 
rijpingsproces, dat bij ieder kind in 
een eigen tempo plaatsvindt. De 
meeste kinderen zijn tussen twee en 
vijf jaar zindelijk. Ongeveer 
honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze 
kinderen doen dit niet met opzet. Ze 
vinden het zelf meestal verschrikkelijk 
en schamen zich ervoor. Heel vaak is 
een kind moeilijk wakker te krijgen.  
Bedplassen is een onbewust verkeerd 
aangeleerde gewoonte, die u samen 
met uw kind kunt veranderen. 

‘t Wakkertje 
Nieuwsbrief van Spilcentrum Tuindorp 
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Agenda november 2018 

2-11 Kleuters vrij en open 

podium voor groepen 4  

5-11 MR vergadering 

6-11 OR vergadering 

16-11 Kleuters vrij en 

Schoolschaatsprestatierit 

17-11 Sinterklaas in het land 

23-11 Open podium voor de 

groepen KA en KD 

5-12 Sinterklaas op bezoek 

op De Wilakkers 

6-12 Kinderen vrij/studiedag 

team De Wilakkers 
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De GGD Brabant-Zuidoost organiseert 
in samenwerking met gastsprekers 
van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 
informatieavonden over bedplassen. 
Op deze avond krijgt u 
achtergrondinformatie over dit 
probleem. Ook bespreken zij 
uitgebreid de verschillende manieren 
en praktische tips om het bedplassen 
aan te pakken.  
-U bent van harte welkom op dinsdag 
13 november in het Elkerliek 
ziekenhuis  in Helmond.  Vanaf 19.45 
uur is de inloop en om 20.00 uur start 
de avond, die tot ongeveer 22.00 uur 
duurt. De kosten voor deze avond, 
inclusief het informatiemateriaal, zijn 
3 euro. 
-Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? 
GGD Brabant-Zuidoost 
www.ggdbzo.nl  Hier vindt u ook 
meer informatie over bedplassen. 
Voor vragen kunt u terecht bij de 
sector Jeugdgezondheid van de GGD 
Brabant-Zuidoost via 
telefoonnummer 088 0031 422. 
 

SINTERKLAAS 
De Sint komt weer in het land op 
zaterdag  17 november.  
De Wilakkers zal door de 
Goedheiligman worden bezocht op 
woensdag 5 december van 8.30 tot 
13.00 uur (let op de eindtijd van deze 
dag, geen lunch op school). In de 
week na de aankomst zullen de Sint 
en zijn helpers waarschijnlijk al 
langskomen op school om eens te 
kijken hoe het allemaal gaat op de 
Wilakkers. 
De kinderen hebben op 6 december 
een vrije dag. 
 

SCHOENMAATJES 
Met de groepen 6 van onze school 
doen wij mee aan Edukans 
Schoenmaatjes. Met Edukans 
Schoenmaatjes vullen kinderen in 
Nederland een schoenendoos met 
spullen voor een kind in een arm land. 

Een gebaar van vriendschap dat heel 
veel betekent voor kinderen in landen 
als Albanië, Moldavië, Ghana en Irak. 
Via Edukans hebben wij voor ieder 
kind een schoendoos gekregen, die 
wij in de klas met de kinderen gaan 
versieren. De versierde doos komt 
(samen met een folder) naar huis. Het 
is nu aan u als ouder om de doos met 
uw kind te vullen met bijvoorbeeld 
schoolspullen, speelgoed en 
toiletartikelen. Dit staat allemaal 
beschreven in de folder die u 
meekrijgt. De gevulde schoenendoos 
neemt uw kind weer mee terug naar 
school. Wij verzamelen alle dozen en 
zorgen ervoor dat ze verzonden 
worden. 
Let op: De gevulde schoendoos moet 
uiterlijk woensdag 21 november terug 
zijn op school!! 
U bent niet verplicht om hieraan mee 
te doen, maar natuurlijk hopen wij op 
zoveel mogelijk gevulde schoendozen, 
zodat we veel kinderen blij kunnen 
maken! 
Wilt u meer info? 
www.edukans.nl/schoenmaatjes 
 
 

OM ALVAST TE NOTEREN! 
Schoolfotograaf: 27 mei 2019 
Sportdag: bovenbouw, 17 mei 2019, 
groepen 5 t/m 8  
Onderbouw 29 mei 2019 sport- en 
spelletjesdag. 
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