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Van de leerlingenraad:  
Vanmorgen, op 28 oktober 10:30u, zijn we voor de eerste keer dit schooljaar 
bij elkaar gekomen met de leerlingenraad. We hebben onszelf aan elkaar 
voorgesteld en hebben besproken wat iedereen graag wilde bereiken met de 
deelname aan de leerlingenraad, voor zichzelf, voor de eigen groep en voor 
de hele school.  
Ook is meneer Alexander aangesloten om samen het gesprek te voeren over 
de toekomst van onze school en wat de LR daarin kan betekenen.  
Dit zijn onze nieuwe leden: Nina, Lieve, Abel, Thomas, Coos, Milou, Storm en 
Robbe. 

Leerlingenraad  

De spannendste tijd van het jaar is weer aangebroken. De school en de klas-
sen zien er feestelijk uit en je hoort de hele dag wel ergens sinterklaaslied-
jes die uit volle borst worden meegezongen. Alle groepen van de Wilakkers 
volgen het nieuws over het nieuwe paard OZOSNEL. Om het paard een warm 
welkom te geven, hebben we zelfs een stal voor hem in elkaar gezet in de 
hal.  En tot onze verbazing is OZOSNEL al een keer op bezoek geweest. Wij 
ontdekten 's ochtends in de stal echte paardenvijgen!!! De emmer met water 
was leeg en de appeltjes en wortelen waren opgegeten. We vonden ook nog 
een zak met cadeautjes zonder namen……. Voor wie zouden die dan toch 
zijn? Of worden we gefopt door Malle Pietje? 

 
Gelukkig heeft de Sint en zijn Pieten onze 
school ook weer in hun drukke program-
ma opgenomen en wel op donderdag-
ochtend 5 december. U bent natuurlijk 
allemaal van harte welkom bij zijn aan-
komst op de speelplaats. Om alles vlot te 
laten verlopen, vragen wij alle ouders 
achter de kinderen te gaan staan en er-
voor te zorgen dat de ingang van de 
speelplaats vrij blijft.  
De school is op 5 december om 13.00u 
uit! De kinderen lunchen thuis. Wij wen-
sen iedereen een hele leuke, gezellige 
Sinterklaastijd toe!       

Nieuws van de Sinterklaascommissie  

atum van ieuwsief  

Agenda november/december: 

29-11: 13.30u Open podium  groepen 6 

02-12: 20.00-22.00u MR vergadering 

04-12: rapport groep 8 mee 

05-12: Sinterklaas  

05-12: gr. 1 t/m 8 middag vrij 

06-12: studiedag gr. 1 t/m 8 vrij 

09-12: 18.00–21.00u ouderavond groep 8 

10-12: 18 .00-21.00u ouderavond groep 8 

19-12: gr. 8B naar Agustinianum (ochtend) 

19-12: Kerstdiner 17.00u-18.00u 

20-12: Kerstvieriing Kinderen om 12.00u uit 

23-12: Kerstvakantie tot 06-01-2020 

Bijlagen: 

Geen   
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En dit zijn onze doelen: 

*Meer vermaak in de pauze (vooral op het gemeenteveld) 
*Geen gepest en dat iedereen genoeg vrienden heeft 
*Dat iedereen gelijk is 
*Bij de deur een obstakel zodat niet iedereen elkaar duwt 
*Geen drievakkengym maar een vak gym 
*Meer ruimte in de pauze (bij het gemeenteveld) 
*Geen geroddel in de pauze 
 
Groetjes van de leerlingenraad 

Containers gescheiden afval inzamelen  

Misschien heeft u ze al gezien? Op het schoolplein zijn 2 ondergrondse containers geplaatst, voor het gescheiden 

inzamelen van plastic en ander afval. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met ons milieu om te gaan en willen 

de kinderen hier ook enthousiast voor maken. 
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  Dutch Design Week                                                                                                                                                       

                                     

Misschien zag u het al op de website. Groep 8 werd door een grote bus opgehaald voor een excursie in het kader 

van de DDW.    

 

Verslag van 2 meiden van groep 8: 

We gingen met de bus naar de ambassade voor mobiliteit. Toen we daar waren kregen we uitleg. Daarna gingen we 

een soort "steen-papier-schaar-spel" doen. Eerst was je een loper, daarna een fietser, dan een auto en als laatste 

was je een raket.  

Toen gingen we stellingen doen. Eén antwoord was oranje en het andere was blauw. Er was een groene streep in 

het midden. Was je voor blauw, dan ging je aan die kant staan en 

was je voor oranje, dan ging je aan de andere kant staan.  

Daarna ging je een krant maken over het jaar 2035. Je moest er in 

zetten, wat er volgens jou ging gebeuren in de toekomst. Als je 

over je krant wilde vertellen mocht dat. 

Toen gingen we een eigen vervoermiddel maken dat in de toe-

komst echt zou kunnen voorkomen. Dat vervoermiddel mocht je 

ook showen als je dat wilde. 

  Ouderavond 24 oktober       

 

Fijn dat deze goed bezocht is! De ouderraad heeft haar verslag van alle activiteiten gepresenteerd. Het 

financieel overzicht is goed gekeurd. Er is decharge verleend aan het bestuur.  

Inge van de Hauwe heeft afscheid genomen na jarenlange inzet als bestuurslid.  

De ouderraad kan nog steeds versterking gebruiken van ouders die met allerlei activiteiten willen helpen.  
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Daarnaast heeft Alexander Fransen de visie van de school gepresenteerd. Dit was een terugkoppeling van de  

ouderavond in januari van dit jaar. 

Inmiddels zijn de 5 speerpunten van de Wilakkers bekend: 

  *Kennisontwikkeling 

  *Sociaal-emotionele ontwikkeling 

  *Cultuur 

  *Duurzaamheid en gezondheid  

  *Internationalisering en ICT 

Er volgt nog een presentatie op de website. 

 

 

 

Afgelopen vrijdag hebben we met 50 kinderen van de Wilakkers meegedaan aan de Basisschool Schaatsfestijn.  

Het was een heel mooi gezicht, zo met al die mooie hesjes en dit jaar ook met een echte Wilakkers-muts op, ge-

sponsord door een ouder uit groep 8.  

Nogmaals dank daarvoor, het zag er prachtig uit! De OR zorgde na afloop voor een drankje en appeltje voor de 

dorst en iedereen kon daarna moe maar voldoen mét medaille weer naar huis.  

Basisschool Schaatsfestijn  
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