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Nieuwe leden in de oudergeleding van de mede- 
zeggenschapsraad   
Helaas hebben wij in onze laatste MR vergadering van dit schooljaar  
afscheid moeten nemen van onze voorzitter Niel van Beek. 
Aangezien zijn jongste kind onze school gaat verlaten is ook hij genood- 
zaakt onze MR te verlaten. Wij hebben hem hartelijk bedankt voor zijn  
waardevolle inzet! 
  
Drie ouders hebben zich vervolgens beschikbaar gesteld om zijn plek als 
lid van de oudergeleding over te nemen. Twee van hen wilden meedoen 
met de verkiezing. 
Velen van u hebben hun stem op een van hen uitgebracht, waarvoor  
hartelijk dank! Uiteindelijk kunnen toch beiden lid worden aangezien  
Ankie van de Ven heeft besloten haar plek beschikbaar te stellen.  
Van Ankie nemen we na de zomervakantie afscheid. 
We willen graag Berta Steeghs-Soos en Debby Weerlink van harte  
welkom heten in de MR! 
  
Alvast een fijne vakantie! 
MR De Wilakkers. 
 
 

Foto’s downloaden van het ouderportaal    
Wil je foto’s van het afgelopen schooljaar  
bewaren, sla ze dan op op  je eigen com- 
computer. Na 1 augustus is het niet meer 
mogelijk om deze op  een eenvoudige ma- 
manier  te achterhalen.  
   
 

 
 
 
Afscheid meneer Ruben 
Beste ouders en kinderen van de Wilakkers,  
Deze week neem ik na ruim 21 jaar afscheid van de Wilakkers. 
Jullie mogen weten dat ik hier een ongelofelijk fijne periode heb gehad  

Agenda juli: 

____________________________ 

10 juli: Start zomervakantie  

24 augustus: 1e schooldag 

 

  

 

 

________________________________ 

Bijlagen: 

-Bibliotheek Nieuwsbrief (nl + eng)   

-Bibliotheek Vakantielezen  

-Dynamo: overzicht zomeractiviteiten 

-Dynamo: Jachtseizoen  

-Dynamo: Stratumse sportweek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsberichten 
Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers 



 
en dat ik zeker met grote regelmaat terug zal denken aan mijn tijd hier. Ik hoop dat ik op meerdere 
momenten het verschil heb kunnen maken en dat de kinderen die ik in mijn klas heb gehad een gelukkige 
tijd hebben gehad.  
Mogelijk komen we elkaar ergens nog een keer tegen en ik wens iedereen bij deze een fijne vakantie. 
Groeten, Ruben 

 
 
 
Eindmusical groep 8: De Diamantroof   
In onderstaand stukje wordt een inkijkje geven over hoe de eindmusical is aangepakt.  
Tijdens het “coronagebeuren” dachten de kinderen na over welke rol ze zouden hebben en de meesters 
dachten na over de aanpak.  
De meesters dachten dat het misschien digitaal kon, maar uiteindelijk hebben we dat niet gedaan, omdat 
we weer naar school mochten. Toen we alle audities hadden gedaan besloten de meesters wie welke rol 
kreeg. Hierna moesten we nog iets bedenken over hoe we het gingen doen met het aantal mensen die bij 
elkaar mochten zijn. Toen kwamen we met het idee dat we een film gingen maken. En dat vond iedereen 
wel een goed idee. We hebben de musical opgenomen met 3 camera’s 
Dus die zijn de meesters gaan regelen en we gingen ook audities doen. De leerlingen waren best blij met 
de rollen die ze hebben gekregen. Vervolgens  mochten we gaan opnemen in een kerk (Heilg Hartkerk). 
En dat was nog niet zo gemakkelijk vanwege het holle geluid in de kerk. Toen we gingen filmen moesten 
de leerlingen daarom heel stil zijn. Er moest ook voor kleding gezorgd worden.  
 

 
 

 



 
 
Kamp groep 8 
Een verslag van Meyra, Hanne en Kate: 
Dit kamp was erg bijzonder, omdat het met Corona allemaal anders ging. Ondanks dat was het een heel 
leuk kamp. We hadden geluk dat wij wel op kamp konden, omdat de meeste scholen dat niet deden. We 
gingen wel een dag minder, maar dat maakte niet uit. 
We gingen in de regen fietsen. Toen we aankwamen gingen we de kamers inrichten. En daarna gingen we 
spelletjes spelen. We begonnen met vlag veroveren met levend Stratego en toen werd het tijd om te 
eten. Na het eten hadden we 30 min vrije tijd en ging er een snoepkraampje open. Toen mochten we 
snoep kopen. Toen was er een bonte avond en meester Rob en meester Gregor deden ook mee en er was 
een professionele jury, bestaande uit juf Britte en meester Rik uit groep 5b. 
Na de bonte avond was er een disco en we gingen dansen. Om half 1 gingen we slapen maar we gingen 
stiekem kletsen. 
Die ochtend werden we wakker gemaakt door Jochem Meijer met zijn ‘WAKKER WORDEN WAKKER 
WORDEN’ en toen was er ochtend gymnastiek. We gingen ontbijten. Toen gingen we Gotcha spelen. 
Toen gingen we naar het bos en gingen we spons, water en vuur spelen. Daarna was het tijd om weer te 
eten. Er was een frietkar. In de avond gingen we casino doen. Na het casino gingen we de spooktocht 
doen. We kregen eerst een verhaal te horen van meneer Alexander. Na het verhaal gingen we naar de 
bossen en daar was de spooktocht. Toen gingen we slapen. 
De volgende ochtend werden we weer wakker gemaakt door het lied “WAKKER WORDEN WAKKER 
WORDEN”. Ontbijten en klaarmaken. Kamers opruimen en toen gingen we fietsen naar “t Witven. Daarna 
gezwommen en teruggefietst. 
Het was een leuk kamp! 
 

      
 
Etuis in de klas 
De groepen 6-7-8 mogen een eigen etui meenemen. Hij moet wel in het  laatje passen. De inhoud wordt 
door school verzorgd. De groepen 3-4-5  krijgen een etui van school. 

 
Adreswijzigingen doorgeven 

Vaak denken ouders dat het voldoende is als ze hun nieuwe adres in het ouderportaal aanpassen. Maar 
helaas is de leerlingenadministratie (Parnassys) nog niet aan het ouderportaal gekoppeld. Daarom het 
verzoek om bij een verhuizing een mailtje te sturen naar Helma (h.lenarts@skpo.nl), met wie er wanneer 
en waarnaar verhuist.   
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Uitzwaaien groep 8 
Wat was het een geweldig happening op het schoolplein! 
Voor elke leerling was er een persoonlijk woordje van meneer Rob of meneer Gregor en een rode loper.  
We wensen alle groep 8 leerlingen heel veel succes in het voortgezet onderwijs!   
 

 
 

Dynamo 
Het schooljaar zit BIJNA op. Veel leerlingen doen wekelijks mee aan activiteiten die Dynamo Jeugdwerk 
organiseert.  
In de bijlage zijn 3 flyers te vinden van speciale vakantie-activiteiten georganiseerd door Dynamo.  
Echte aanraders, zeker als je dit jaar thuis blijft in de vakantie.   

 
Bibliotheek Eindhoven  

In de bijlage vindt u de laatste nieuwsbrief van de bibliotheek voor de zomervakantie. Er is een 
Nederlandse en een Engelse versie. 
Ook is er een flyer van de bibliotheek toegevoegd met tips over het lezen in de vakantie. 

 
Bureau Jong  
Om nog beter bereikbaat te zijn voor ouders en kinderen in scheidingssituaties heeft Bureau Jong een 
animatiefilmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c   
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