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Beste ouders en verzorgers  
Gelukkig is het beter weer aan het worden, het voorjaar begint. De kleuters 
hebben aan de voorkant van de school en ook op het plein achter de school 
viooltjes geplant. 
De kinderen spelen buiten waarbij ze al snel de jassen uitdoen en er staat een 
broedmachine in de hal met daarin eieren. We verwachten rond Pasen kuikentjes 
op school. Het maakt alles een stuk vrolijker. 
 
Binnenkort vieren we Pasen op school en dan brengen we met de kinderen een 
bezoek aan De Wilgenhof. Daar zullen de kinderen het paasverhaal spelen voor de 
bewoners en geven ze Palmpaasstokken. 
Ondertussen is er veel rust op school en wordt er door leerlingen en collega’s hard 
gewerkt en veel gelachen. 
 
De laatste tijd is het vinden van goede collega’s een terugkerend thema. Is het niet 
voor vervanging vanwege ziekte, dan wel vanwege personeelswisselingen. We 
hebben ondertussen een aantal nieuwe collega’s erbij gekregen en nemen we 
afscheid van anderen. 
Zo is Meester Rik Daniel Westhof gaan werken in zijn woonplaats Den Bosch en zal 
juffrouw Ebru Ciftci vlakbij haar woonplaats Tilburg gaan werken. We moeten 
helaas ook afscheid gaan nemen van juffrouw Marlies Ebbing omdat zij in april met 
welverdiend pensioen zal gaan. Ook juf Tinke Kiel gaat onze school verlaten. Zij 
gaat werken in de vervangerspool van onze stichting.  
Hiervoor in de plaats zijn we blij dat we een viertal nieuwe collega’s erbij gekregen 
hebben in de personen van Kathelijne Braakenburg, Maike Slot, Lieke Verkaart en 
Judith Kleinsman. Alleen voor de vervanging van juf Ebru Ciftci zijn we nog op zoek 
naar een leerkracht. Gelukkig hebben we voor de korte termijn een goede 
oplossing die ervoor zorgt dat de continuïteit in de groep blijft. Een compliment  
naar onze collega juf Yvonne van Haalen en de rest van de onderbouw. 
Dat we er desondanks toch voor zorgen dat er rust is in de school, is de verdienste 
van de leerlingen, u als ouders door vertrouwen in de school te hebben en 
natuurlijk van het team. 
 
Afgelopen periode was er een enquête uitgezet onder de ouders van de school waarbij u ons waardeerde met een 
7.9.  
Met name de punten veiligheid en pedagogisch handelen kwamen erg sterk naar voren. Wel gaf u in de 
vragenlijsten aan dat u graag meer wil weten over wat er gedaan wordt in de school en hoe het gaat met uw kind 
in de klas. Hiervoor gaan we onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren. Dan is er door de leerlingen van groep 5 
t/m 8 ook een vragenlijst over de school ingevuld. Ze waren unaniem in hun mening dat ze het een fijne school 
vinden. De vragenlijst van de leerlingen zal teruggekoppeld worden aan de leerlingenraad, daarnaast zal die van de 
ouders  
 

Nieuwsberichten 
Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers 

Agenda maart/april   

-20 t/m 24 maart: Week van 

de Lentekriebels 

-24 maart: Kleuters vrij  

-7 april: Goede vrijdag, 

studiedag, alle kinderen vrij  

-10 april: 2e Paasdag, alle 

kinderen vrij  

-18 + 19 april: Centrale 

eindtoets groep 8 

 ________________________ 

Bijlagen: 

- Nieuwsbrief bibliotheek 

(Nederlandsl + Engels)  

-Nieuwsbrief Lumens (Nl + 

Engels)  

-Flyer Burghplan 

-Flyer Stratumse 

Avond4daagse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en leerlingen ook binnen de medezeggenschapsraad besproken worden. Er zal in de volgende nieuwsbrief een 
samenvatting van de vragenlijsten komen. 
Er sprak in ieder geval veel vertrouwen uit naar De Wilakkers en we danken jullie voor de respons. 
 
We wensen iedereen een fijn voorjaar en we zien de toekomst zonnig tegemoet, 
  
Met hartelijke groet mede namens het team van De Wilakkers, 
  
Alexander Fransen 
Directeur basisschool De Wilakkers 
 
 

Nieuwe collega’s  
Mijn naam is Maike Slot. Ik ben 38 jaar, geboren en getogen in Eindhoven en woon samen met 
mijn vriend en onze dochters Jade (12) en Rooze (10) in de Eindhovense wijk Engelsbergen. Ik 
ben dol op gezellige uitjes met mijn gezin of vriendinnen, spelletjes, fotografie, drop en kijk in het 
weekend graag naar de hockeywedstrijden van mijn dochters of voetbal. In de zomer ga ik het 
liefst naar een warm land, al staat een tripje naar IJsland ook nog steeds op mijn verlanglijstje. De 
afgelopen 16,5 jaar heb ik op de International School Eindhoven gewerkt. Ik gaf daar les op de 
Nederlandse afdeling aan groep 3, 5, 7 en 8. Vanaf donderdag 30 maart zal ik op woensdag, 

donderdag en vrijdag te vinden zijn op De Wilakkers. Met mijn nieuwe duo Kathelijne neem ik groep 5A over van 
Rik. Ik heb erg veel zin in deze leuke, nieuwe uitdaging. Graag tot binnenkort! 

 
Mijn naam is Kathelijne Braakenburg. Ik ben 51 jaar en woon samen met mijn 2 pubers (14 en 16 
jaar) in Nuenen. Na mijn opleiding ben ik gestart in het Speciaal Onderwijs in Naaldwijk. Na 4 jaar 
weer terug in Brabant, ben ik overgestapt naar SBO De Petraschool, waar ik 2 jaar gewerkt heb. 
De afgelopen 23 jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt op BS De Bloktempel in Son. Daar heb 
ik voor groep 3, 4, 5, en 6 gestaan en de laatste anderhalf jaar RT gedaan. Na 23 jaar ga ik een 
nieuwe uitdaging aan op De Wilakkers. In mijn vrije tijd fitness, wandel en lees ik graag en luister 
naar podcasts. Daarnaast ben ik liefhebber van cabaretvoorstellingen en houd ik van 
stedentripjes. Als het even kan ga ik kijken bij de hockeywedstrijden van mijn kinderen. Mijn 

werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten en te leren kennen! 
 
 

Week van de Lentekriebels 
In het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen 
doen we in de week van 20 maart mee met de Week van de lentekriebels. 
Het thema van dit jaar is: Wat vind jij fijn?. De Week van de Lentekriebels is 
een nationale projectweek voor het basisonderwijs. Deelnemende scholen 
geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 
De groepen 1 t/m 8 werken vanuit het lespakket: Kriebels in je buik. Door 
deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor 
zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans 
gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. En maken verantwoorde keuzes op het gebied van relaties en 
seksualiteit. Zo: 
 
· durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit.  
· ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema. 
· worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 
· leren ze respectvol met elkaar om te gaan. 
 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website:  
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels 
 

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

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels


 
Optreden musici van Philharmonie zuidnederland 
4 Musici van dit orkest speelden de voorstelling “Nieuwsgierige Neus” op de Wilakkers Ze namen de kleuters mee 
op een muzikale ontdekkingsreis.  
Ninus is een meisje met een heel Nieuwsgierige 
Neus. Door een kiertje van haar raam hoort ze 
muziek die haar oren doet tollen. ‘Dat wil ik ook! 
Dag papa, dag mama! Ik moet even weg’. Ninus 
gaat op reis. Ze hoort de geluiden van de drukke 
stad, geniet van feestmuziek en voelt de ijzige 
stilte van de winterse wereld. Onderweg 
ontmoet ze vreemde personages. Dan kijkt ze 
achterom. Ze is verdwaald. Paniek! Tot ze haar 
oren spitst. Hoort ze daar haar vader en moeder 
in de verte? Ja, zo klinkt thuis!  
Erg leuk om te zien,  hoe de kleuters op gingen 
in het verhaal en de klassieke muziek! 

 
Stratumse Avond4daagse 
De Avond4daagse 2023 wordt gehouden van dinsdag 9 mei t/m vrijdag 12 mei. 
Voor elke avond is er een mooie route van 5 kilometer uitgezet, vanaf de startlocatie Wijkcentrum Trefpunt  
’t Akkertje, Heezerweg 452. 
Meer info in bijgaande flyer. 

 
Nieuw aanbod Kies je Sport & Kunst     
Aan het begin van het schooljaar heb je het Kies je Sport en Kunst boekje 
ontvangen, met culturele en sportieve activiteiten die kinderen op een 
laagdrempelige manier kunnen uitproberen. Ook in de tweede helft van 
het schooljaar kunnen kinderen deelnemen aan Kies je Sport en Kunst.  
Vanaf 17 maart staan er een heleboel nieuwe activiteiten op de website kiesjesportenkunst.nl. Deze vinden plaats 
in de periode tot het einde van het schooljaar. Nieuw dit keer is dat er ook activiteiten zijn toegevoegd voor 
jongeren. Dus ook oudere broers of zussen, die op de middelbare school zitten, kunnen meedoen. Veel plezier met 
kiezen en uitproberen! 

Meer info: 
Roy Verstappen, gymdocent   

 
Lumens  
In de bijlage vindt u een informatiebrief van Laila Bouayachi van Lumens. Dit keer is het thema “Op tijd naar bed 
gaan”. 
 
Lente bij de kleuters  

De themahuisjes bij de kleuters zijn ingericht naar het thema 
“Lente”. Er staat ook een broedmachine waarin echte eieren worden uitgebroed.   



Kuikens zijn schattig, donzig en knuffelbaar. Het zien uitkomen van een ei is ook al een beleving op zich. Dagelijks 
kunnen de kleuters de voortgang van de eieren volgen en met behulp van de schouwlamp en de kuikens zien 
groeien. Uiteindelijk komen de kuikentjes uit en kunnen ze geaaid en verzorgd worden. 
Juf Femke heeft bij passende verkleedkleren verzameld, zodat de kinderen zich kunnen verkleden als haas, boerin, 
bloem, aardbei, enz.. Heel erg leuk en schattig!  

    
De kleutergroepen zijn ook al buiten actief geweest met het thema “Lente”. Ze hebben viooltjes geplant op het 
schoolplein en in de groenstrook voor de school. Lekker met de handen in de aarde. Zo krijgen ze “groene” en 
zwarte vingers…! 
   
 
  

 
 
 



De schoolbibliotheek   
Elke dinsdag en woensdag is juf Arna op 
school voor onze schoolbibliotheek. Dit is 
een dependance van de Bibliotheek 
Eindhoven.  
Alle kinderen hebben een eigen biebpasje. 
Arna helpt de kinderen met het uitzoeken 
van boeken en zorgt ervoor dat de 
schoolbieb netjes blijft. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presentatieborden 

 
De groepen 3 hebben lente-collages gemaakt in de stijl van Eric Carle (bekend van Rupsje Nooitgenoeg). 

 
Groep 8 heeft familiewapens gemaakt. 



 
Flyer buurtmaker Burghplan  
In de bijlage vindt u de flyer van Stichting Bewoners Organisatie Burghplan (SBOB). 
 

Irisbuurt Kinderkoor 
Hou jij van zingen en vooral van samen zingen? 
Meld je dan aan voor het nieuwe Kinderkoor Irisbuurt in 
Eindhoven. 
Zangjuf Patricia Smulders van VocaalAtelier leert je op een 
vrolijke manier over muziek, zingen én allerlei liedjes. Die liedjes 
klinken nog mooier als je samen zingt.  
Meer info: https://vocaalatelier.nl/kinderkoor-irisbuurt/  
Zie bijgaande flyer. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vocaalatelier.nl/kinderzangles/
https://vocaalatelier.nl/kinderkoor-irisbuurt/

