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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OUDERRAAD 
Nieuwsgierig hoe de oudervereniging 
de jaarlijkse contributie van uw kroost 
besteedt? Of wellicht heeft u een 
suggestie of vraag over de activiteiten 
die op school worden 
georganiseerd?  U bent van harte 
welkom op de ALV van de 
oudervereniging, die wordt gehouden 
op woensdag 10 oktober om 20.30 
uur op school.  

MARATHON                                   
Op zondag 14 oktober is het weer 
zover. De sportieve harten mogen 
weer wat sneller kloppen en de kuiten 
mogen in het vet. 

    
 Omdat in het verleden bleek dat erg 
veel kinderen van onze school 
meedoen bij de sportclub waar zij lid 
van zijn, hebben wij besloten om ons 
niet als school in te schrijven. De 
kinderen die geen lid zijn van een 
sportclub, kunnen zich natuurlijk 
individueel of per groepje inschrijven. 
Kijkt u even op de site van Marathon 
Eindhoven. 

https://www.marathoneindhoven.nl/
deelnemen/ 
Als vanouds staat er een grote 
delegatie van het personeel alle 
kinderen en ouders van onze school 
aan te moedigen. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN !! 
In de hal bij de ingang voor de grote 
kinderen staat een kast met gevonden 
voorwerpen. Elke woensdag voor de 
vakantie worden de gevonden 
spulletjes uitgestald in de hal. Kijkt u 
rustig na of er eigendommen van uw 
kinderen tussen liggen. Na deze dag 
worden alle spullen weggebracht naar 
een inzamelpunt. 
 

OUDERPORTAAL 
Op vrijdag 5 oktober krijgt het team 
van basisschool De Wilakkers uitleg en 
scholing over het gebruik van het 
nieuwe digitale ouderportaal. In 
januari gaan we met de school over 
naar een digitaal ouderportaal. Via dit 
portaal kunnen ouder en school veilig 
online met elkaar samenwerken via 
een overzichtelijke app. Het gebruik 
van handige oplossingen binnen dit 
Ouderportaal werkt tijdbesparend en 
brengt alle informatie samen op één 
overzichtelijke omgeving, altijd en 
overal beschikbaar.  
Daarbij kunt u denken aan: 
- Het delen van foto's en berichten 
- Het plannen van uitstapjes en 
activiteiten op school 
- Het maken van afspraken voor de 
oudergesprekken 
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Agenda oktober 

3-10 Start 

Kinderboekenweek 

5-10 studiedag/Dag van de 

Leerkracht 

10-10 Algemene 

Ledenvergadering 

Ouderraad 

13/14-10 Marathon 

Eindhoven 

15t/m19-10 Herfstvakantie 

26-10 Kleuterintro 

26-10 Herfstwandeling 

kleuters 
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- Inzicht in leerthema's, huiswerk en 
het welbevinden van de leerling 
- Snel contactgegevens delen met 
andere ouders en de school 
- Een notificatie op uw apparaat bij 
nieuwe berichten 
- Absentiemeldingen doorgeven en 
accorderen 
- Reageren op berichten en foto's 
 
Zowel de ouder als de leerkracht 
kiezen daarbij vooraf zelf welke 
informatie gedeeld wordt. Met veel 
oog voor het waarborgen van privacy 
en veiligheid. Bovendien kan de school 
actualiteiten vanaf het Ouderportaal 
direct delen op de Schoolwebsite. 
Het Wakkertje zal vanaf dan ook niet 
meer verschijnen. 
 

OPEN PODIUM 
Ook dit jaar verzorgen alle kinderen 
weer een spetterende middag met 
muziek, dans, zang, toneel en andere 
optredens tijdens het Open Podium! 
Dit jaar zal elke groep ook iets laten 
zien uit de nieuwe muziekmethode 
123Zing. 
Zoals u gewend bent gaan de 
optredens per jaargroep. U bent van 
harte welkom als uw kind aan de beurt 
is voor zijn of haar optreden! De 
middagen starten om 13.45u, de 
deuren gaan om 13.35u voor u open.  
De data zijn:  
2 november:  groepen 4 
23 november:  groep KA en KD 
18 januari:  groepen 3 
8 februari:  groep KB en KC 
22 maart:  groep 8 
29 maart:  groep 5 
5 april:   groep 7 
12 april:  groep 6 
We hopen op gezellige middagen met 
een grote opkomst! 
 

 
KINDERBOEKENWEEK 
De Kinderboekenweek is dit jaar op 
woensdag 3 oktober van start gegaan. 

Op De Wilakkers hebben we dit 
gedaan door iedere groep een boek 
cadeau te doen en ook met een open-
deuren uurtje waarbij ze in de groepen 
van vriendjes en vriendinnetjes, 
broertjes en zusjes konden gaan kijken 
en een spelletje doen. Gedurende 1,5 
week staan kinderboeken centraal op 
school. Het thema van dit jaar is 
‘vriendschap: kom erbij’ waarbij we 
inzoomen op verhalen over 
vriendschap. In de Kinderboekenweek 
gaat het natuurlijk vooral over boeken. 
Hier willen we dan ook iets leuks mee 
doen.  
Op woensdag 10 oktober houden we 
wederom een kleedjesmarkt op 
school. De bedoeling van een 
kleedjesmarkt is dat de kinderen op 
een kleedje boeken gaan verkopen 
voor 20 cent per stuk. Dit zijn 
kinderboeken en stripboeken die de 
kinderen thuis hebben en om welke 
reden dan ook verkocht mogen 
worden. In tweetallen gaan de 
kinderen op één kleedje zitten. 
Gedurende een half uur verkopen ze 
de boeken maar mogen ze ook zelf 
boeken kopen bij andere kleedjes. Het 
is daarom van belang om naast wat 
boeken ook wat muntgeld mee te 
geven (maximaal 2 euro in totaal). Let 
op bij de jongste kinderen het liefst 
alleen munten van 20 eurocent.  
Dus geef uw kind op woensdag 10 
oktober het volgende mee: 
- Een stevige tas voorzien van naam 
met kinderboeken/stripboeken die 
verkocht mogen worden. 
- Een portemonneetje met geld 
voorzien van naam, niet meer dan 2 
euro aan kleingeld (alleen  
  munten van  10 en 20 cent). 
- Een kleedje/handdoek om de 
boeken op uit te stallen. 
We hopen op een gezellige ochtend! 
De Kinderboekenweek wordt 
afgesloten met de kinderen op 12 
oktober in de groep. 
 
Met vriendelijke groeten, 
de kinderboekenweekcommissie 
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