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Vervanging van afwezige leerkrachten 
  
Beste ouders en verzorgers, 
 
Zoals al vaker geschreven en verteld, is de vervanging van afwezige leerkrachten 
een groot probleem. We kunnen geen structureel beroep doen op de 
vervangerspoule van onze stichting en zijn vaak aangewezen op de flexibiliteit van 
onze collega’s op de Wilakkers. Met elkaar hebben we het tot nu toe weten te 
regelen. De prioriteit ligt bij mensen voor de groep. Hierdoor komen wel de 
kwaliteit van het onderwijs, extra zorg voor leerlingen en de aansturing van de 
school onder druk te staan.  
Het kan zijn dat we in incidentele gevallen klassen moeten opdelen over andere 
groepen of dat collega’s met een onderwijsbevoegdheid, maar met andere taken, 
de klas een deel van de dag waarnemen. Echter in het uiterste geval kunnen we u 
vragen om uw kind thuis te houden. We proberen u tijdig en volledig te informeren 
over de gang van zaken, helaas is dit in de ochtendhectiek niet eenvoudig.  
Naast het organiseren van vervanging (als die er al is) moet ik er natuurlijk ook voor 
zorgen dat ik zelf een beetje netjes op school verschijn (en dan heb ik gelukkig al 
oudere kinderen). Ik maak me wel zorgen over het aankomende griep- en 
coronaseizoen. 
De hierboven genoemde scenario’s worden steeds reëler. U mag er in ieder geval 
op vertrouwen dat het thuishouden van groepen echt de allerlaatste optie is. We 
doen met het hele team van De Wilakkers onze uiterste best om dit te voorkomen. 
Mocht het onverhoopt toch het geval zijn, dan zullen we ervoor zorgen dat niet één 
groep de pijn hoeft te dragen maar verdelen we deze.  
Dan nog de dringende vraag om goed te letten op klachten die kunnen duiden op 
griep of corona en om dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. We 
willen niet dat de leerkrachten of andere leerlingen aangestoken worden. Laten we 
vooral hopen dat alles meevalt en dat iedereen gewoon naar school kan blijven 
gaan.  
 
Met hartelijke groet, 
Alexander Fransen 
 

Jaarvergadering Activiteitencommissie 
Deze vindt plaats op maandag 17 oktober van 20.30u tot 21.00u in de aula van de 
Wilakkers. De uitnodiging is reeds verzonden. Opgeven kan nog via 
acdewilakkers@gmail.com  
 
 

Nieuwsberichten 
Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers 

Agenda 

oktober/november 

-12 oktober: Kleedjesmarkt 

-14 oktober: kleuters vrij 

-17 oktober: jaarvergadering 

activiteitencommissie 

-18 oktober: infobijeenkomst 

Pleeggezinnen  

-24 t/m 28 oktober: 

herfstvakantie  

25 oktober en 17 november: 

Scheiden en wat nu (Lumens) 

-4 november: kleuters vrij  

-11 november: 

Schoolschaatsfestijn  

-12 t/m 19 november GLOW 

________________________ 

Bijlagen: 

- Nieuwsbrief bibliotheek (Nl 

+ Engels)  

-Flyers “Scheiden en wat nu” 

-Nieuwsbrief Lumens (Nl + 

Engels)  

-inschrijfformulier 

Schoolschaatsfestijn 
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Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek is gestart op 5 oktober en duurt tot en 
met 16 oktober. Het thema van de kinderboekenweek is 
Gi-Ga-Groen.  
Op de Wilakkers hebben we al een leuke opening van deze 
week gehad. Veel kinderen en leerkrachten kwamen in het 
groen gekleed naar school. Ook kwam er een boswachter, die 
aan de groepen 1 tot en met 4 iets kwam vertellen over 
dieren. Aan de groepen 5 tot en met 8 vertelde hij veel over 
ontdekkingen die afkomstig zijn van dieren,  zoals vliegtuigen, 
klittenband enzovoort. De kinderen zaten geïnteresseerd te 
luisteren. Aan alle groepen is er een boek cadeau gegeven. 
Deze boeken kunnen later in het jaar ook via de school-
bibliotheek geleend worden. 

De kleedjesmarkt is op woensdag 12 
oktober.  Een mooie gelegenheid om de 
boekenkast weer op te frissen.  
Groet en lees met veel plezier,  
 
Juf Annemiek en juf Mirjam 
 

 

Energy Race  
Hallo, dit is een bericht van groep 6 van Basisschool de Wilakkers. Wij doen mee aan de Energie Race. Dat is een 
wedstrijd tegen andere scholen waar je energie moet besparen. Je krijgt punten voor verschillende acties bv: 
flyeren, foto’s etc.  
We hebben al foto’s ingeleverd waar we stroom besparen in de klas door stekkers uit de stopcontacten te halen. 
Ook thuis door de verwarming uit te zetten en een trui aan te 
trekken of om korter te douchen.  
De link is: energyrace.org 
Groetjes, Scott en Mads van Groep 6   

 
Glow 2022   
Dit jaar nemen de groepen 5 en 7 van De Wilakkers, samen met andere kinderen van andere scholen, het Van 
Abbemuseum over tijdens Glow 2022. 
Ze maken eigen grappige, vrolijke, spannende, gekke, maar vooral felgekleurde Museum Monsters en tags. Deze 
zijn geïnspireerd op Eindhovense Street Art en de collectie van het museum. De 
kinderen zijn opgeroepen om zich aan te sluiten bij de Museum Monsters. 
De Monsters en tags worden digitaal opgestuurd zodat Glow hier projecties 
van kan maken om op de muren van het Van Abbemuseum te projecteren. We 
hopen natuurlijk dat iedereen komt kijken naar de gemaakte Museum 
Monsters en tags! Op 13 november wordt door Glow een speciale avond 
georganiseerd, waar leerlingen, hun familie en andere bezoekers kunnen 
samenkomen en genieten van de overname van het museum. 
Glow 2022:  12 tot en met 19 november! 

 

Schoolschaatsfestijn 
Het schaatsfestijn komt er weer aan. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen hieraan deelnemen, mits zij zonder 
rekje kunnen schaatsen.  
De brief uit de bijlage is uitgedeeld in de klas. De kinderen mogen het aanmeldingsformulier én €2,50 in 
een enveloppe met naam en groep inleveren in de klas. 

https://energyrace.org/


 
Roy Verstappen, gymdocent  
 
 

 
 
Nieuws van de Bibliotheek Eindhoven  
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief in het Nederlands en Engels.  

 
Ouderbijeenkomsten 'Scheiden en wat nu'    
Op 25 oktober en 17 november a.s. vinden er wederom 2 ouderbijeenkomsten ‘Scheiden en wat nu’ plaats in 
Eindhoven. 
Deze informatieve avonden zijn bedoeld voor ouders die overwegen te gaan scheiden, dan wel deze beslissing 
hebben genomen en aan het begin staan van dit proces. 
De avond geeft antwoord op vragen als: “Wat moet er allemaal geregeld worden bij een scheiding“ en “Hoe zorg ik 
als ouder ervoor dat mijn kind niet klem loopt in dit moeilijke proces”? 
In de bijgesloten flyers is meer informatie te vinden qua data, tijden en locaties.   
  
Karin Sesink                                                                   
Lumens | Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven  
Beemdstraat 29 | 5653 MA Eindhoven 
 

Nieuwe contactpersoon Lumens 
In bijgaande nieuwsbrief (Nederlands en Engels) kunt u kennismaken met Laila Bouayachi, de nieuwe 
contactpersoon van Lumens. 

     
Pleeggezinnen gezocht in Eindhoven en omgeving 
Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou? 
Volg de informatiebijeenkomst op dinsdag 18 oktober 
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor 
sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die 
kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in 
ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Eindhoven. Heb je weleens nagedacht of 
pleegzorg iets is voor jou? 
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien. 
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online) 
informatiebijeenkomsten.  
De eerstvolgende is op dinsdag 18 oktober van 20.00 tot 22.00 uur bij Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in 
Veldhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier 
belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring. 
Aanmelden: 
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl. 
Ook kan je via deze link een informatiepakket over pleegzorg aanvragen. 
Meer informatie?  
Op www.pleegzorg.nl  en www.combinatiejeugdzorg.nl  vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes 
en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders. 
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Presentatiekubussen  
De nieuwe boeken van de bibliotheek rond het thema Gi-Ga-Groen zijn te bekijken in de presentatie kubussen. 
Deze boeken kunnen straks weer geleend worden door de kinderen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


