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Beste ouders en verzorgers 

Lang hebben we het coronavirus min of meer buiten de school weten  
te houden. Helaas hebben we in de afgelopen weken tot twee keer toe  
een groep naar huis moeten sturen vanwege een besmetting in de klas.  
Natuurlijk vinden we dit heel spijtig en zouden we ook niets liever gewild heb- 
ben dan dat dit niet nodig geweest zou zijn. Het gehele team spant zich er  
immers voor in om te zorgen dat de risico’s zo laag mogelijk blijven. Tegelijker- 
tijd proberen we het onderwijs zo goed en normaal mogelijk door te laten gaan. 
Binnen de huidige beperkingen zijn we al wel enigszins en langzamerhand  
vooruit aan het kijken. We hopen namelijk dat we, zij het voorzichtig, weer de  
nodige extra activiteiten kunnen organiseren. 
Zo zijn we aan het nadenken hoe we de ouderavonden voor de groepen 3 t/m 7 
kunnen laten plaatsvinden. 
Verder hopen we dat voor de groepen 8 weer de activiteiten gehouden kunnen  
worden, die hun laatste schooljaar op De Wilakkers zo speciaal maken; we  
plannen ze in ieder geval. En zo kunnen we nog veel meer zaken bedenken,  
die zo vanzelfsprekend bij een schooljaar horen. 
 
Ook de schoolontwikkeling gaat door. Aanstaande dinsdag gaan we onder  
andere tijdens de studiedag de eerste contouren schetsen van het nieuwe  
schoolplan. Dit plan zal - zodra we het af hebben - ook aan de ouders gepresen- 
teerd worden. Daarnaast hebben we de bekende vragenlijsten die we onlangs  
hebben afgenomen. Hiervan zal ook een terugkoppeling naar de ouders, kinde- 
ren en team gedaan worden 
Het is een groot genoegen om te zien dat iedereen – ondanks de vervelende en  
vaak verstrekkende maatregelen en gevolgen in verband met het coronavirus –  
zich toch positief uit en gedraagt. 
Samen maken we er het beste van en zorgen we ervoor dat de school een fijne  
en veilige plaats voor de kinderen is en blijft. 
Hopelijk kunnen we snel weer naar een normalere situatie, maar we zullen toch 
nog even geduld moeten hebben.  

 
We wensen iedereen fijne paasdagen.  
Namens het team van basisschool De Wilakkers, 
 

Alexander Fransen 

 

Nieuwsberichten 
Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers 

Agenda april: 

-26 maart t/m 2 april Media 

Ukkie Dagen (bibliotheek) 

-1 april (donderdag): kleuters 

vrij 

-2 april: Goede Vrijdag → vrij 

-5 april: 2e paasdag → vrij 

-6 april: studiedag  → vrij 

-20 april: online ouderavond 

Lentekriebels 

  

 

__________________________ 

Bijlagen: 

-Nieuwbrief Bibliotheek 

(Nederlands + Engels) 

- flyer GGD Lentekriebels 

 

              

 

 

 

 

 



 
Broertjes/zusjes aanmelden 
Zijn er nog broertjes of zusjes die komend schooljaar 4 jaar worden en die nog 
niet zijn aangemeld met een apart aanmeldformulier op onze school? 
Neem dan contact met ons op, dan kunnen wij u een aanmeldformulier sturen.   
 

Paaslunch, paasknutsels en paaseieren zoeken 
Op dinsdag 30 maart vierden we in elke 
groep Pasen. De kinderen hadden hun 
best gedaan om een speciale paaslunch 
te maken. We zagen allerlei lekkernijen 
voorbij komen, zoals een gekookt ei, 
paashaaspannenkoekjes, broodhaantjes, 
speciaal paasbeleg etc.  
Als verrassing heeft elk kind een 
chocolade ei gesponsord gekregen van de 
JUMBO op de Geldropseweg.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast werd er volop geknutseld in de klassen, bijvoorbeeld in groep 4A:   
 

       
 
De kinderen van de onderbouw hebben prachtige paaseieren gemaakt, ieder in een eigen stijl. Kijk maar 
eens of je ze kan vinden in deze nieuwbrief.  
 

 



  Lente en Pasen bij de kleutergroepen                           
Afgelopen week zijn we gestart met het thema Pasen en lente. In de gang is een super uitdagende 
speelhoek gecreëerd. Veel kinderen hebben al volop eieren geteld, het moestuintje verzorgd en 
groente/fruit gesorteerd. De komende weken gaan we met dit thema verder. In verschillende klassen 
worden ook plantjes gezaaid. Nu maar hopen dat deze snel gaan groeien. Op naar een mooi voorjaar! 

 

           
 
 

    
 

   
Parkeren  
De parkeerruimte bij onze school is helaas beperkt. Dit geldt ook voor onze goede buur 
de Firma Bex. Vooral ’s middags, als ouders hun kinderen ophalen, wordt er vaker ge- 
parkeerd in hun vakken. Dit is niet de bedoeling. Op de parkeerplaats achter de school, 
bij de kerk is meestal wel voldoende plek. 
  

 
 
 



 
Nieuwsbrief van De Bibliotheek Eindhoven 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van onze mediacoach Anke Ansems, zowel  in het Nederlands als  
in het Engels.  

 
Ouderavond Lentekriebels 
De GGD wil graag inspelen op de behoefte van ouders aan informatie en handvaten 
geven, als het gaat om de seksuele en relationele opvoeding. De seksuele ontwikkeling 
begint al vanaf de geboorte en daarom is dit juist in de basisschoolleeftijd belangrijk. 
Normaal gesproken verzorgt de GGD ouderavonden op locatie. Omdat dit nu niet gaat, 
is er een digitale ouderavond op 20 april voor alle ouders in deze regio. In de bijlage 
vindt u de flyer met meer info.  
  

Magnetische krijtborden 

Hoe leuk is het om je meesterwerk met trots te kunnen 
presenteren?  
Niet alleen in je eigen klas, maar presenteren aan iedereen! 
Sinds kort doen we dat op deze gave borden! Bij de twee plein-
ingangen hangt zo'n mooi bord.  
We rouleren gedurende het jaar zodat iedere klas aan de beurt 
komt. Deze keer presenteert groep 1-2 A een aantal werkstuk-
ken in het kader van het thema “Kunst en Museum”.  Groep 5B 
laat werkstukken zien rond het thema “In de ruimte”. 
We hopen dat u de presentaties op de borden binnenkort met 
eigen ogen kunt bewonderen, tot die tijd zullen we de 
presentaties fotograferen en bijvoegen in onze nieuwsbrief. 
 
Groetjes van de commissie cultuur     
   
 

                        
 

 

 
 



 

        
 
Kies je sport  
Kies je Sport is een sportstimuleringsprogramma, dat erop gericht is om 
kennis te maken met een bepaalde sport en sportaanbieder. Het 
programma Kies je Sport wil (basisschool)kinderen stimuleren om in de 
vrije tijd deel te nemen aan sport. Uitgangspunt hierbij is dat ze een 
activiteit of sport vinden waar ze plezier in hebben en die ze structureel 
willen gaan doen. 
Inmiddels hebben alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een boekje 
meegekregen. Er kan ingeschreven worden voor de 
kennismakingscursussen via 
https://www.eindhovensport.nl/sporten/kies-je-sport       
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