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Koningsdag 
Het lijkt alweer lang geleden, maar toch willen we JUMBO Geldropseweg nog 
bedanken voor het Koningsontbijt, dat grotendeels door hen gesponsord 
werd. Bedankt Jumbo!  
 

Graffiti wedstrijd 
Kidsbattle Street Poem Pieces is een project waarbij Eindhovense 
schoolkinderen straatgedichten maken en deze omzetten in graffitikunst.  
“De” geschikte manier om taal en talent samen te brengen in een moderne 
Urban jas.  

De Bibliotheek Eindhoven en Dynamo besloten de handen ineen te slaan voor 
de ontwikkeling van dit project, gericht op taal- en talentontwikkeling. 
Beide groepen 7 van de 
Wilakkers hebben 
meegedaan aan de 
battle. 
Studio040 heeft een 
filmpje gemaakt met o.a. 
een interview met onze 
leerlingen Jim en Bobbi: 

https://studio040.nl/televisie/gemist/040nieuws/9ed5c447-496d-447b-

8f51-c380ce14ab1c/leerlingen-werken-aan-graffiti-kunst-in-berekuil 

 

Nieuwsberichten 
Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers 

Agenda juni/juli: 

-17 juni: alle kleuters vrij 

-1 juli: studiedag, alle 

kinderen vrij 

-5 juli: Infobijeenkomst 

Lumens / RAK  

-15 juli: alle kleuters vrij  

-15 juli: Kinderdisco bij Fab 

-20 juli: Doorschuifuurtje 

-22 juli: 12.00u uit 

-25 juli t/m 4 september: 

zomervakantie  

 

 

________________________

Bijlagen: 

-Nieuwsbrief Bibliotheek (NL 

+Eng) 

-infobijeenkomst Lumes 

-Kinderdisco FAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/
https://www.dynamo-eindhoven.nl/
https://studio040.nl/televisie/gemist/040nieuws/9ed5c447-496d-447b-8f51-c380ce14ab1c/leerlingen-werken-aan-graffiti-kunst-in-berekuil
https://studio040.nl/televisie/gemist/040nieuws/9ed5c447-496d-447b-8f51-c380ce14ab1c/leerlingen-werken-aan-graffiti-kunst-in-berekuil
https://studio040.nl/televisie/gemist/040nieuws/9ed5c447-496d-447b-8f51-c380ce14ab1c/leerlingen-werken-aan-graffiti-kunst-in-berekuil


 
 
Informatiebijeenkomst Lumens 
Ouderschap en scheiding is het thema. Hoe vertel je de kinderen dat je gaat scheiden? Hoe maak je een 
ouderschapsplan? Hoe gaan wij als ouders verder na de scheiding? Er wordt ingegaan op het belang van 
het centraal stellen van kinderen en hoe kinderen te betrekken.  
Meer info in bijgaande flyer. 
Wanneer: 5 juli 2022 van 19.30 tot 21.00uur. 
Locatie: Wijkcentrum Blixems Ouverture 2 Eindhoven 

 
Peuters en kleuters trekken samen op binnen ons SPIL 
Vanuit samenwerking willen we als school gezamenlijk activiteiten organiseren. De verbinding van 
peuters en kleuters heeft een belangrijke plaats binnen ons SPIL. 
Eerder dit schooljaar organiseerden we al een herfst/kabouterwandeling, een voorleesmoment in de 
Kinderboekenweek, een bezoek aan het open podium door de peuters, bezoekjes bij elkaar in de groepen 
etc. 
Op woensdag 15 juni hebben we vanuit dit perspectief het blote voetenpad gehouden in de tuin van 
Korein. Wat hebben de kinderen hiervan genoten. Lekker met je voeten lopen in een bak met mais, zand, 
scheerschuim, steentjes of iets anders. Het lopen op blote voeten is een leuke, spannende, niet 
alledaagse ervaring. Maar het 
is ook een terugkeer naar de 
basis. Met alle zintuigen de 
aarde 'ervaren' en waarnemen 
zoals jonge kinderen leren 
lopen op hun blote voeten. 
Hierbij een paar leuke foto’s 
van deze geslaagde activiteit. 
 
Meneer Olivier  
 
 

          
 

 



 
Kinderdisco bij FAB 
Op 15 juli aanstaande is er een leuke wijkactiviteit: een Kinderdisco in wijkcentrum FAB 
Meer info is te vinden in de flyer in de bijlage. 
 

Veilig vervoer van andermans kinderen 

Binnenkort is er een uitstapje met de kleutergroepen. Wat zijn ook alweer de regels als je andermans 

kinderen in je auto vervoert? Op de website van Veilg Verkeer Nederland is hiervoor praktisch info te 

vinden: https://verkeersouders.nl/nieuws/veilig-vervoeren-van-andermans-kinderen-de-auto 

De Bibliotheek Eindhoven 
In de bijlage vindt u de nieuwste editie van de nieuwsbrief van de mediacoach van De Bibliotheek. 

 
Presentatiekubussen 
Dit keer waren de groepen 7  aan de beurt. 

Ze hebben prachtige waterspuwers 

geboetseerd en de werkstukken zijn 

gebakken in een echte keramiekoven. Het 

zijn ware “Art-works” geworden, aldus een 

leerling met een tweetalige achtergrond!  

Het thema was “Middeleeuwen” en daaruit 

voortvloeiend speciale aandacht voor 

“kathedralen”. De kinderen hebben gekozen 

om modernere, kleurrijke waterspugers te maken en hebben zich hierbij laten inspireren door de 

kathedraal “Sagrada Familia” van Gaudi in Barcelona. 

                 

 
Laatste schooldagen voor de zomervakantie 
Het einde van het schooljaar nadert. Regelmatig ontvangen wij verlofaanvragen om eerder op vakantie te 
kunnen gaan. Deze kunnen echter niet gehonoreerd worden.   
Bij een ziekmelding vlak voor de vakantie wordt ook navraag gedaan en bij twijfel wordt leerplicht 
ingeschakeld. 

https://verkeersouders.nl/nieuws/veilig-vervoeren-van-andermans-kinderen-de-auto

