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Beste ouders, lieve kinderen  
 
Het zijn uitzonderlijke tijden voor u, uw kinderen en ook voor het team van de  
Wilakkers. Het  Coronavirus houdt ons allen in de greep en beïnvloedt ons 
hele dagelijks leven. Als school proberen we via het thuisonderwijs structuur  
en duidelijkheid te bieden en te voorkomen dat kinderen leerachterstanden  
oplopen. Ook zorgen we voor opvang voor kinderen van ouders met cruciale  
beroepen.  
Natuurlijk gaat dat niet altijd even soepel, maar inmiddels kunnen de leer- 
lingen goed vooruit met de aangeboden digitale lesstof en is er goed contact  
met hun leerkracht. Wij realiseren ons dat dit ook veel van ouders vergt. Onze  
complimenten gaan dan ook uit naar de kinderen en hun ouders! 
Mochten er zich problemen/situaties voordoen waarin wij mogelijk kunnen  
helpen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 
Samen moet het toch lukken om deze crisis te doorstaan! 
                                                                                                        Team Wilakkers   
 

 
 

P.S.: Handige tips voor thuisonderwijs “Les op afstand voor ouders” zijn te  
vinden op  https://ouders.lesopafstand.nl/ 
 
  

Cito Eindtoets groep 8 gaat dit schooljaar niet door 
Minister Slob heeft besloten dat dit jaar geen eindtoets wordt afgenomen   
bij leerlingen in groep 8.  

Nieuwsberichten 
Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers 

Agenda april: 

____________________________ 

10-4: Goede vrijdag: geen 

thuisonderwijs  

13-04: Paasmaandag: geen 

thuisonderwijs 

27-4: Koningsdag: alle evenementen 

zijn afgelast   

27-4 t/m 8-5: meivakantie  
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Bijlagen: 

-Paasbrief met knutselopdracht 

-Nieuws van de Mediacoach 

(bibliotheek Eindhoven)  

-Nieuwsbrief Buro Jong 

-Nieuwsbrief Lumens 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ouders.lesopafstand.nl/


 
 
Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school? 
Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling 
van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook  
bepalen, op welk niveau een kind start op de middelbare school.  
De leerlingen van groep 8 van de Wilakkers hebben inmiddels hun schooladvies ontvangen. 
 

 
Vakantie en vrije dagen in schooljaar 2020-2021 
Het vakantierooster is bekend: 

• Start schooljaar: maandag 24 augustus 2020 

• Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 

• Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

• Carnaval/voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021 

• 2de Paasdag: 5 april 2021 

• Koningsdag: 27 april 2021 

• Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021 

• 2de Pinksterdag: 24 mei 2021 

• Extra week vakantie juni: 21 t/m 25 juni 2021 

• Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021 
  
De studiedagen worden op de website met het algehele vakantierooster getoond. Dit rooster wordt ook in het 
ouderportaal gezet. 

 
 
Palmpasen in de brievenbus 
Omdat er dit jaar geen Paasactiviteiten georganiseerd kunnen worden, heeft de paascommissie een leuke 
knutselopdracht bedacht. Zie bijlage. Op een creatieve manier kunnen kinderen een “palmpaasdoosje” maken voor 

iemand die ze in ’t zonnetje willen zetten. Bron: geloventhuis.nl 

 
 
Dash & Dot   

 
 
Dit is een bericht van 2 meiden van groep 8, gemaakt toen de school nog open was:  
“Wij hebben op school een Robot. Hiermee leren wij programmeren. We kunnen deze robot verschillende dingen 
laten doen. Zo kunnen we hem laten lopen, geluiden laten maken die je eerst zelf inspreekt en zijn lichten 
veranderen. We besturen de robot met een app. Deze app heet “Go”. Er zijn ook andere apps voor, waarmee je de 
robot kunt programmeren.” 
 

 

http://geloventhuis.nl/


 
 
 

Nieuws van de mediacoach van de bibliotheek Eindhoven 
Door de Coronacrisis zijn alle bibliotheken in Eindhoven gesloten.   
Naast het thuisonderwijs van de scholen heeft de bibliotheek ook een on-line aanbod van e-books en 
luisterboeken.  
Daarnaast is er een speciale pagina met  tips-voor-thuisblijvers: hierop staan diverse educatieve on-line materialen 
voor schoolgaande kinderen.  https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers.html 
 

                                                                                                           
 

In de bijlage staat de speciale editie van de nieuwsbrief van de bibliotheek (ook in het engels) met daarin 
bovengenoemde tips (voor ouders en kinderen) plus de handleiding hoe een en ander gebruikt kan worden. 
 

 

Nieuws van Bureau Jong                                                
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van Bureau Jong. Zij bieden hulp aan kinderen in echtscheidingssituaties. 
 

“Wat kan ik doen met mijn kind?”                                        

Lumens heeft een nieuwsbrief gemaakt met allerlei tips waar ouders iets aan kunnen hebben in deze moeilijke tijd.  
In de bijlage vindt u de informatie van pedagogisch ondersteuner Karin Lasaroms. 
Ouders met vragen kunnen contact met haar opnemen. 
 
 
                       
 

 
  

 
   
 

 

 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers.html


 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 

 

 

                                          

 


