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Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers
Verkeersdrukte Piuslaan
Aan de voorkant van de school kan het ’s ochtends erg druk zijn. De Kiss
& Ride strook wordt veel gebruikt, er arriveren fietsers en er passeren
auto’s en fietsers.
Wij willen natuurlijk graag dat zoveel mogelijk leerlingen te voet of op de
fiets komen. Maar als dit echt niet kan, kunt u misschien de drukte
vermijden door uw kind ruim op tijd en eventueel op een rustigere
plek af te zetten. Daarnaast draagt een beetje geduld en een vriendelijke
houding zeer zeker ook bij aan een veilige situatie.

Agenda oktober/november:

19 t/m 23 okt.: Herfstvakantie
2 nov.: Webinar Ouderavond GGD
6 nov.: kleuters vrij
12 t/m 14 nov.: GLOW

Nieuwe vertrouwenspersoon
Hieronder volgt een bericht van de nieuwe
vertrouwenspersoon Esther Lemmens. Zij werkt
al 22 jaar als leerkracht in het onderwijs, waarvan
15 jaar op De Wilakkers.
________________________________

Beste ouders,
Sinds het begin van dit schooljaar heb ik Ruben Sanders opgevolgd als
vertrouwenspersoon op de Wilakkers. Graag wil ik u als ouder op deze
plek informeren over mijn taken en verantwoordelijkheden.
Als vertrouwenspersoon ben ik onderdeel van het schoolveiligheidsbeleid.
Ik ben aangesteld om ongewenst gedrag op de Wilakkers te voorkomen
en aan te pakken. Ik ben hierbij het aanspreekpunt voor leerlingen,
leerkrachten en ouders.
Mijn hoofdtaken bestaan uit de opvang, ondersteuning en begeleiding
van een klager. Daarnaast geef ik voorlichting en neem ik initiatieven tot
het opzetten van preventieve activiteiten op het gebied van sociale
ontwikkeling en sociale veiligheid. De klachten waar ik een rol in kan
spelen, hebben te maken met ongewenst gedrag op school.
Mocht u een klacht hebben of zich op het gebied van ongewenst gedrag
zorgen maken, dan kunt u altijd met mij contact opnemen. Mijn e-mailadres is e.lemmens@skpo.nl
Hartelijke groet,
Esther Lemmens

Bijlagen:
-GGD flyer: Hoezo,geen wifi?!

Kinderboekenweek: En toen?
Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek van start gegaan met als thema: ‘En toen!?’
Meneer Alexander opende de KBW met een mooi verhaal en liet daarbij iets heel bijzonders zien … een
bot van een mammoet! Dit bot was te bewonderen op de mini-expositie in de hal.
Ook hebben we mogen genieten van verschillende optredens van de groepen 1-2A, 5B en 8B.
Op verschillende wijzen is het LEZEN en het thema ‘En toen!?’ deze dagen onder de aandacht gebracht.
Er werden… liedjes gezongen, lievelingsboeken mee naar school genomen, gesprekken gevoerd over
vroeger, kastelen gebouwd, draken getekend, uitvindingen gedaan en naar dinobotten gegraven in de
zandbak. Er werd gespeeddatet met boeken, een Augdictee (van het Augustinianum) door groep 8
gemaakt dat terug ging in de tijd (geschreven door Mel Wallis de Vries!) EN …. natuurlijk werd er HEEL
VEEL (voor)gelezen! Kortom, het was weer een bijzondere Kinderboekenweek! Er valt ook zoveel moois
te lezen en te bekijken! Gelukkig mogen we nog lekker blijven doorlezen. Ook ná de Kinderboekenweek.

Tennisballen
Juf Femke doet een oproep: Heeft u nog oude/gebruikte tennisballen? Deze komen goed van pas om
tijdens de pauze op het schoolplein mee te spelen.

Oproep voor ouders: inschrijven broertjes en zusjes
Als buurtschool willen we graag dat ook broertjes en zusjes van onze leerlingen, die nog 4 jaar moeten
worden, welkom zijn. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen allemaal kunnen starten op onze school
willen we zicht hebben op het aantal toekomstige leerlingen. Daarom willen we u als ouders vragen om
kinderen vanaf 2 jaar aan te melden. U kunt een inschrijfformulier afhalen bij de directie. Een gesprek en
een rondleiding is ook mogelijk als u dat nog wenst. Een inschrijfformulier kunt u ook digitaal aanvragen
door een verzoek te sturen naar Helma Lenarts (h.lenarts@skpo.nl), administratief medewerker van De
Wilakkers.

Cultuurplan
Voor de komende jaren heeft het kennisteam ‘Talent-Cultuur’ van De Wilakkers een meerjarenplan
ontwikkeld. Hiervoor is samengewerkt met Cultuurstation binnen de regeling Cultuur met Kwaliteit. De
Wilakkers heeft ervoor gekozen om een combinatie te maken van Cultuur en Technologie en in het
schooljaar 2020-2021 is al gestart met het Cultuurplan. Het Cultuurplan kunt u terugvinden op onze
website bij het menu onder ‘Informatie’.

Online ouderavond, opvoeden in een wereld van social media en internet
“Hoezo, geen wifi?!”
Op maandag 2 november organiseert GGD Brabant-Zuidoost een gratis webinar over opvoeden in een
wereld van social media en internet. Specialist mediaopvoeding Evelyn Verburgh van Bureau Jeugd &
Media, neemt ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Deze avond is speciaal voor
ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool. Zie bijlage.
Kom jij ook? Meld je aan via www.ggdbzo.nl

Deelname Glow 2020
Dit jaar gaat onze school met alle leerlingen deelnemen aan GLOW. Het wordt weliswaar een aangepaste
versie, maar wel heel bijzonder. Wat we gaan doen is nog even geheim. We kunnen wel alvast verklappen
dat er van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 november ‘s avonds iets moois te zien zal zijn. Meer
informatie volgt nog.

Bureau Jong
Al eerder berichtten wij u over Bureau Jong. Zij verzorgen groepsbijeenkomsten
op school voor alle kinderen van gescheiden ouders.
Meld uw kind nu aan, er zijn nog maar enkele plaatsjes vrij.
Aanmelden kan tot 26 oktober.
In onderstaand filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c)
kunt u zien, hoe Bureau Jong te werk gaat.

Contactpersoon:
Susanne Kuijten
06-48964487
www.bureaujong.nl
Adres: Jeroen Boschlaan 220 Eindhoven
Werkdagen maandag – dinsdag – donderdag

Herfstvakantie
Wij wensen iedereen ondanks deze lastige tijd een fijne herfstvakantie. Hopelijk zien we alle kinderen op maandag
26 oktober weer gezond en wel op school!

