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Heropening  
Met ingang van maandag 8 februari aanstaande is onze school weer volledig  
open. We vinden het spannend, maar zijn wel heel blij om onze leerlingen  
weer te zien en om weer “gewoon” op school les te kunnen geven!  
We hebben u reeds geïnformeerd via het ouderportaal over de geldende  
regels en protocollen.  

 
Nieuwe leerkrachten 
Nu juf Merel en juf Marte ons helaas gaan verlaten, zijn er 2 nieuwe leer- 
krachten aangenomen: juf Esther Weijers en meneer Olivier Bussing.  
Esther start de instroomgroep op na de Carnavalsvakantie en Olivier neemt  
groep 1-2A over. 
  
In onderstaande stukje stellen ze zich voor. 

 
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Ik ben Olivier 
Bussing, 38 jaar en woonachtig in Aalst-Waalre. Na de PABO  
heb ik de opleiding Opleidingskunde en Master Pedagogiek  
gevolgd. Jarenlang heb ik op diverse plekken in het basis- 
onderwijs, MBO en HBO gewerkt. 
Per half maart neem ik de groep over van juf Merel. Het wer- 
ken met kleuters is voor mij niet onbekend. Met veel plezier  

heb ik diverse kleutergroepen gedraaid. De nieuwsgierigheid van het jonge  
kind heb ik altijd bewonderd. Voor mij is het belangrijk dat kinderen zichzelf  
kunnen zijn en hun talenten durven te laten zien. 
Ook buiten schooltijd hoef ik mij niet te vervelen. Samen met mijn vrouw en  
vier kinderen heb ik een gezellig huishouden. Met ons gezin trekken we er  
graag op uit. 
Ik heb erg veel zin om binnenkort te starten op de Wilakkers. Hopelijk tot snel! 
Hartelijke groet, 
Olivier Bussing 
 
                                Mijn naam is Esther Weijers en ik ga na de carnavalsvakantie  
                                starten als groepsleerkracht van de instroomgroep. 
                                De afgelopen jaren heb ik gewerkt op een basisschool in  
                                Bergeijk. Nu ga ik de overstap maken naar Eindhoven. Ik heb 
 
 
 

Nieuwsberichten 
Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers 

Agenda februari: 

-8 febr. School is weer open 

-12 febr. School om 12 uur uit 

-13 t/m 19 febr.: 

Voorjaarsvakantie  

-5 maart: kleuters vrij   
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Bijlagen: 

-Nieuwsbrief Lumens Slapen 

-Nieuwsbrief Lumens 

Speelpraatgroep 

-Nieuwbrief Bibliotheek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
de afgelopen jaren les gegeven aan kinderen in de onder- en middenbouw. Ik geniet ervan als kinderen 
met plezier leren. Dit probeer ik door kinderen zoveel mogelijk actief bezig te laten zijn en hun mee te 
nemen in hun leerproces. Ik vind het belangrijk dat kinderen durven te leren door te doen en te ervaren. 
Naast het lesgeven heb ik kinderen met een bijzondere hulpvraag begeleid. 
Ik woon samen met mijn man Tim in het gezellige “Strijp”. Naast het werk sport ik graag, houd ik van 
lekker eten, van reizen en de gezellige dingen van het leven. 
Ik kijk er erg naar uit om deel uit te maken van het team en de jongste kleuters een fijne start op de 
Wilakkers te geven. 
Tot in februari!     
Esther Weijers 

 
Wat is Snappet?  
Van meneer Rob, ict-coördinator:  
Sinds het begin van dit jaar zijn wij op school in de groepen 5 t/m 8 aan de slag gegaan met het 
verwerkingsprogramma Snappet. Hierbij hebben wij gezocht naar een gezonde en constructieve 
afwisseling tussen werken op een device en op papier. De groepen 5 werken op een tablet die geleverd 
wordt door Snappet en de groepen 6 t/m 8 werken op Chromebooks. Daarop maken zij de opdrachten 
tijdens klassikale lessen en vervolgens gaan zij verder met opdrachten die adaptief zijn. Het grote 
voordeel is dat kinderen zien wanneer ze de mist in gaan bij opdrachten. Zo kan er door de leraren snel 
ingesprongen worden om de kinderen te helpen en lopen de kinderen minder snel vast. 
Het werken op een device komt zeker met het onderwijs op afstand goed van pas. Zo kunnen we op 
afstand zien wat de kinderen maken en er op inspringen, als we zien dat zij dreigen uit te vallen. 
Natuurlijk vervangt dit ons onderwijs niet. We hopen dat we de kinderen en u weer zo snel mogelijk 
kunnen verwelkomen.   

 
Van Anne Kratsborn, leerling groep 8A: 
Hier ga ik vertellen hoe wij omgaan met met Snappet in de klas.  
Ik persoonlijk vind het een erg handige en overzichtelijke site om mijn werk zowel op school als thuis te 
maken.  
En het is ook handig voor de leerkrachten, want dat scheelt ook weer wat nakijkwerk enz. ;)  
Dat is, omdat Snappet het zelf nakijkt en dat is best fijn, want dan zie je meteen of je het goed of fout 
maakt en als dat fout is, kan je het verbeteren! Zo kan de leerkracht goed bijhouden wat je goed maakt 
en waar je nog wat moeite mee hebt.  
Verder is het fijn dat je er lessen en ook toetsen op kunt maken en dat extra opdrachten op jouw niveau 
worden afgesteld. Ook raken ik en nog best veel andere kinderen uit de klas gemotiveerd door de 
pluspunten die je kan krijgen voor verschillende opdrachten (werkpakket/plusje) en zo wil je hoger en 
hoger in de plus komen te staan. Je kan er diverse vakken op doen, zoals taal, rekenen, spelling enz.  
Je kan ook nog een uitdaging aangaan als dat mag van je leerkracht en daar heb je dan verschillende 
extra lessen voor. Zo zit het een beetje in elkaar!  
  

Nieuwsbrieven van Lumens                                                                    

In de bijlage vindt u zowel de nieuwsbrief “Op tijd naar bed” als “Speelpraatgroep” van Lumens. 
Meer info hierover kunt u opvragen bij onze intern begeleiders Els Bouten en Carolijn Pols. 

 
 



 
 
 

Nieuwsbrief van De Bibliotheek Eindhoven 
De bijgevoegde nieuwsbrief is weliswaar van januari, maar de links in de brief werken nog steeds en  
zijn zeker de moeite waard om te bekijken.   
Daarnaast wijzen we u graag op de speciale gratis afhaalservicedienst van De Bibliotheek Eindhoven. 
Ouders kunnen voor hun kinderen boekenpakketten aanvragen bij de bibliotheek in de Witte Dame.  
Er wordt dan een pakket met 5 boeken klaar gezet. Het is zelfs mogelijk om je favoriete schrijver aan   
te geven. Meer info:   
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/aanvraagformulier-boekenpakket.html 

 

 
  

De oudertelefoon                                                                     
Voor als het thuis even te veel wordt….. 
Opvoeden kan een uitdagende taak zijn, die je graag goed wilt doen. Maar soms voelt het alsof het 
allemaal te veel wordt. Weet dat je hierin niet alleen bent… Zeker tijdens de Corona Lockdown kunnen er 
situaties ontstaan waarbij een luisterend oor heel welkom is. Want deze periode heeft impact op ieders 
thuissituatie.  
In deze tijd kan stress in gezinnen hoog) oplopen. Er ontstaan bij jezelf of huisgenoten de nodige vragen 
en zorgen. Hoe fijn is het dat je dan even stoom kunt afblazen bij iemand die graag naar je luistert. Zodat 
je weer met frisse moed aan de combinatie van eigen werk, opvoeden en thuisonderwijs kunt beginnen.  
De oudertelefoon is hiervoor een laagdrempelige preventieve voorziening. De telefoonlijn is gratis, dus 
aarzel niet. 
 
Meer informatie: www.oudertelefoon.nl 
Telefoon: 085 130 46 58 
Chat: www.oudertelefoon.nl 
Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur & 20.00 - 22.00 uur 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Ank Broeders  
Aanwezig op: 
Ma-di-donderdag 
T. 06 – 15129459    
E. ankbroeders@wijeindhoven.nl 
www.wijeindhoven.nl  
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