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Beslisboom 
U vindt als bijlage bij deze nieuwsbrief de laatste versie van de beslisboom,  
gemaakt door BOINK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het 
RIVM. Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM  
en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinder- 
dagverblijf, peuteropvang, BSO en gastouder) en het basisonderwijs. Heeft u 
vragen of twijfelt u? Neem dan contact op met een infectieziekten arts van de  
GGD. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus  
van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer infor- 
matie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. 
Bij twijfel mag natuurlijk ook altijd contact met de school worden opgenomen. 
 

Vragenlijst  

Op 23 februari heeft u een link gekregen naar een vragenlijst. De vragenlijst is  
gemaakt door SKPO (de stichting waar onze school bij hoort) en is voor alle  
SKPO scholen hetzelfde. Wij kunnen niets veranderen aan de inhoud of aan de 
manier waarop er antwoord gegeven kan worden. Het is voor ons, en voor  
SKPO, belangrijk om te weten of ontwikkeling op school zichtbaar is voor  
ouders en of ouders tevreden zijn over onze school. Het is daarom fijn als zo- 
veel mogelijk ouders de vragen beantwoorden.  
Inmiddels is de antwoordtermijn (11 maart) gesloten. Wij houden u op de  
hoogte van de resultaten. Heel erg bedankt voor uw medewerking!  
Directie De Wilakkers 
 
 

Afscheid juf Leonie 
Juf Leonie en haar gezin gaan in Zweden wonen. 
Op 22 april is haar laatste werkdag bij de Wilakkers. 
Zo’n 8 jaar is ze bij ons werkzaam geweest in  
verschillende groepen. We gaan haar vast missen  
en wensen haar veel geluk in Zweden.   

 
Lio-ers  
Vanaf maandag 15 maart zal Niels Krekels (lio-er = leerling in opleiding) ter  
afronding van zijn studie een blokstage ingaan. Tijdens deze blokstage zal hij 
5 aaneengesloten weken verantwoordelijk zijn voor groep 8A. Niels geeft aan  
er enorm veel zin in te hebben. Wij wensen hem alvast veel succes! 

Nieuwsberichten 
Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers 

Agenda maart: 

-18 maart: 19.30u  Pubers en 

Poen, infoavond Bibliotheek  

-19 maart: kleuters vrij   

-29 maart: infoavond 

pleeggezinnen 

-1 april (donderdag!): kleuters 

vrij 

-2 april: Goede Vrijdag → vrij 

-5 april: 2e paasdag → vrij 

-6 april: studiedag  → vrij 

  

 

__________________________ 

 

Bijlagen: 

-Beslisboom Nederlands 

-Decision tree English  

-Nieuwbrief Bibliotheek (nl + 

engels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19


 
 
 
Ook Amber van Moorsel (lio-er) gaat haar afstudeerjaar op de Wilakkers afronden. Zij heeft het erg naar 
haar zin in groep 6B en zal vanaf maandag 15 maart 7 weken lang 3 dagen in de week (ma-wo-vr) de 
verantwoordelijkheid krijgen voor deze klas. Zij kijkt er erg naar uit! Succes Amber! 

 
Toetsen, rapporten en oudergesprekken   
Ondanks Corona is ons streven om alle toetsen gewoon door te laten gaan. De Cito-eindtoets (groep 8) is 
op 20, 21 en 22 april. Wij gebruiken toetsen vooral om te kijken waar we aanpassingen moeten doen en 
eventueel meer aandacht aan moeten geven. Op vrijdag 16 april gaan de rapporten mee naar huis. 
We zijn nog aan het bekijken hoe we de oudergesprekken zo goed mogelijk kunnen organiseren binnen 
de dan geldende regels. 

 
Nieuwsbrief van De Bibliotheek Eindhoven 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief over o.a. een infoavond over Pubers en Poen. Eef van Opdorp, 
financieel coach en bekend van diverse TV-programma’s (o.a. Uitstel van Executie) zorgt voor een 
boeiende avond waar je met een gezonde dosis humor informatie en handige tips krijgt. 
Daarnaast staat er een link in de nieuwsbrief die betrekking heeft op het aanvragen van een 
boekenpakket bij de bibliotheek Eindhoven. 
 

Reserve kleding gevraagd                                                                     
Er gebeurt wel eens een wc-ongelukje. Daarom proberen we altijd reserve kleding in de maten 110 -116 -
122 op voorraad te hebben. De nood is nu hoog, we zijn door alle reserve heen. 
Ondergoed, broeken, etc. zijn van erg welkom. Graag inleveren bij de leerkracht. 
 

Adreswijzigingen doorgeven 
Gaat u verhuizen, heeft u een nieuwe e-mailadres of mobielnummer, dan kunt u dit zelf aanpassen in het 
ouderportaal. Daarnaast is het echter ook van belang, dat u dit aan onze administratief medewerker 
Helma Lenarts doorgeeft (h.lenarts@skpo.nl). Het ouderportaal en de leerlingenadministratie (Parnassys) 
zijn helaas (nog) niet gekoppeld. 
  

Pleeggezinnen gevraagd in omgeving Eindhoven 
De vraag naar nieuwe pleeggezinnen blijft toenemen. Het aantal kinderen dat wacht op een plekje in een 
pleeggezin loopt op. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. 
Ieder kind verdient het om zo thuis mogelijk op te groeien. Om zoveel mogelijk mensen te informeren 
over Pleegzorg organiseren wij maandelijks een online informatieavond. De eerstvolgende is op  
maandag 29 maart 2021. Meer info op https://www.combinatiejeugdzorg.nl/kinderen-waarvoor-we-
een-pleeggezin-zoeken  

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:                             
Pascalle van den Berg, secretariaat pleegzorg 
Tel.: 040-2451945  
e-mail: pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl                               
www.combinatiejeugdzorg.nl 
  
 

Koningsdag 2021 in Eindhoven  

Zoals u wellicht in het nieuws heeft gehoord, viert koning Willem Alexander zijn verjaardag dit jaar in 
Eindhoven. 
Meer informatie vindt u alvast in  de nieuwsbrief van het Cultuurstation.   
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Kinderen kunnen op eigen initiatief deelnemen. Kijk maar eens op:  
https://mailchi.mp/5467683f81bd/cultuuronderwijs-in-po-jan20-4045595?e=c9f522c971  
 

Anita Tromp, cultuurcoach primair onderwijs 
T: 06 44336846  

 
Torenallee 20  no. 2.007-2.008 
5617 BC Eindhoven 
www.cultuurstation.nl 
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