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Schoolsluiting 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Helaas zitten we weer in hetzelfde schuitje als vorig jaar. We vinden het erg 
jammer dat we het kerstfeest niet met z’n allen hebben kunnen vieren.  
Natuurlijk is het voor iedereen weer passen en meten om de zaken geregeld 
te kunnen krijgen; werk, kinderen, onderwijs, opvang en noem zo maar op.  
Ik wil u te midden van de stortvloed aan informatie vragen, om de berichten 
van school goed in de gaten te houden. Dit omdat we op 3 januari meer 
uitsluitsel krijgen over het open kunnen. Wij zullen u zo snel mogelijk, uiterlijk 
woensdagmiddag 5 januari, wat laten weten. Maar we hopen natuurlijk dat de 
kinderen op 10 januari weer gewoon naar school kunnen.  
 
Desondanks wensen we iedereen een fijne kersttijd toe en ook kijken we 
hoopvol uit naar het nieuwe jaar met een normalere gang van zaken. 
 
Namens alle collega’s van de Wilakkers, 
 
Fijne kerstdagen en een goed en gezond 2022, 
 
Alexander Fransen 

 
Sintbezoek 
Wat heeft de Sint en zijn pieten  genoten van het feest  op 5 december.  
‘s Morgens vroeg was hij al in de school en bewonderde de mooi versierde hal 
en luisterde naar de leuke muziek. 
De rode, zachte stoel stond klaar op het podium en Sint nam plaats. Piet zwaaide naar iedereen en was 
ook erg blij om weer op de Wilakkers te zijn. 
Een andere Piet hielp mee met de gymles. In de grote gymzaal was een prachtig parcours neergezet. De 
kinderen verdienden allemaal een “Pietendiploma”.  
De groepen 1 t/m 5 mochten om de beurt in de hal bij Sinterklaas komen, om hem -op afstand- te 
feliciteren. De kinderen traden op voor Sint en Piet maakte er een grappig feestje van. 
De groepen 6 t/m 8 hebben met veel plezier de surprises uitgepakt die ze voor elkaar gemaakt hadden. 
Zelfs de leerkrachten kregen leuke verrassingen. 
We bedanken de Sint en zijn Pieten voor hun bezoek en we zijn trots op alle kinderen van de Wilakkers, 
die deze dag zo mooi hebben gemaakt. 

 

Nieuwsberichten 
Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers 

Agenda 

december/januari: 

-24 december: Kerstvakantie 

-10 januari: eerste schooldag 

in nieuwe jaar (?) 

-21 januari: kleuters vrij  

  

 

 

________________________

Bijlagen: 

-Nieuwsbrief Bibliotheek (NL 

en Engels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Optreden van groep 3B 

 

 
Groep KA luistert naar de verhalen uit het boek van Sinterklaas 

 
 
Kerstkaarten voor de Wilgenhof  
Zoals we u eerder lieten weten in de kerstnieuwsbrief, hebben we dit jaar kerstkaarten gemaakt voor de 
bewoners van De Wilgenhof. Ondanks alle veranderende omstandigheden is het ons gelukt om met z’n 
allen heel veel kerstkaarten te maken. Wauw!  
 
 



 
Een deel is uitgedeeld aan de gesloten afdeling waar mensen met een vorm van dementie  wonen (zie 
onderstaande foto’s) en een deel is uitgedeeld aan bewoners die zelfstandig wonen.  
Naast de verraste en enthousiaste reactie van de contactpersoon over de vele kaarten, hebben we ook 
enthousiaste reacties van bewoners zelf ontvangen! Zo hebben we zowel kaarten als telefoontjes van 
bewoners gekregen, die ons wilden laten weten hoe blij ze waren met het kerstkaartje. Dit doet ons goed 
om te zien en te horen!  
 
Heel veel dank namens de bewoners van De Wilgenhof. 
 
Groetjes van de kerstcommissie 
 

         
 

      
 
 

 
 
Speelhuisjes 
Bij de kleuters waren de speelhuisjes de 
afgelopen weken ingericht in het thema 
Sinterklaas en daarna Kerst.  
Juf Femke zorgde weer voor een leuke 
aankleding en verkleedkleren, 
waardoor de fantasie van de kleuters 
geprikkeld werd. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

        
  
De Bibliotheek Eindhoven 
In de bijlage vindt u de nieuwste editie van de nieuwsbrief (Nederlands en Engels) van de mediacoach van 
De Bibliotheek.  De Workshop Radio-DJ & podcast is niet doorgegaan.     

 
Mondkapjes            
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 zijn verplicht een 
mondkapje te dragen in de gangen van de school. Toch 
merken wij dat veel kinderen geen mondkapje bij zich 
hebben en hier een beetje onverschillig over doen. Daarom 
willen we de ouders van deze groepen oproepen hierop te 
letten en de kinderen niet zonder mondkapje naar school 
te laten gaan.  
Samen proberen we besmettingen te voorkomen!   
 
Nieuwe collega 

 
Ik ben Lisa Smets, 25 jaar oud en ga na de Kerstvakantie  juf Tinke, die met 
zwangerschapsverlof is, vervangen. Oorspronkelijk kom ik uit Maasbree, maar 
woon nu in Eindhoven. Ik werk in de vervangerspoule van SKPO. Hierdoor leer ik de 
scholen beter kennen. In mijn vrije tijd sport ik graag (hardlopen, tennis, 
sportschool) en doe ik leuke dingen met vrienden en familie.  
 
 

 
 
Overblijfouders gevraagd 
Heeft u tussen de middag een uurtje tijd om te helpen bij het overblijven? Meld u dan aan bij Alexander 
Fransen. De tijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en/of  vrijdag van 12.00u tot 13.00u.  
De vergoeding is €10,00 per keer. 



 
 

Broertje/zusje nog niet aangemeld?  

Het is voor de school erg fijn om op tijd te weten hoeveel nieuwe leerlingen we in een bepaald schooljaar 
mogen verwachten. Heeft uw kind nog een broertje of zusje, dat al 2 jaar is en nog niet op school is 
aangemeld, dan vragen we u dit alsnog te doen.  
LET OP: Dit dient u zelf te doen door middel van een aanmeldformulier. Dit formulier kunt opvragen door 
een e-mail te sturen naar h.lenarts@skpo.nl.   

 
 
Presentatiebord 
en kubussen 
Deze weken is het 
presentatiebord 
gevuld door groep 
KC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kubussen zijn 
werkstukken te 
vinden van de 
groepen 3A, 3B, 4A 
en 4B. 
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