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Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers
Kinderboekenweek
Afgelopen week hebben we de Kinderboekenweek afgesloten.
Het was weer een hartstikke leuke en interessante week. Het thema “Worden
wat je wil” leende zich erg goed om de kinderen veel te vertellen.
Zo waren we de week gestart met de dromen die we zelf hadden als
leerkracht en wat we zelf wilden worden.
Het bleek dat niet iedereen meteen meester of juf wilde worden, maar eerder
politieagent, archeoloog of zelfs rockster.
Ook hadden we gevraagd of er ouders waren die wilden vertellen over hun
beroep. Hier werd goed gehoor aan
gegeven.
Er waren ouders, opa’s, oma’s of
anderen die in de klas kwamen
vertellen over hun beroep. Zo
waren er o.a. een architect,
conducteur, een wijkagent, een
psycholoog en een arts. Daarnaast
hield de wethouder van onderwijs in
groep 8 een praatje. En ook bracht
de bekende kinderboekenschrijfster Anna Woltz een bezoek. Deze laatste
deed dit in het kader van het Groot AugDictee, georganiseerd door Het
Augustinianum, waaraan groep 8 meedeed.
Een andere activiteit, behalve het vele lezen en voorlezen was ook de
kleedjesmarkt. Hierbij konden onze leerlingen aan elkaar hun oude boeken
en strips verkopen. De jongste kinderen deden dit onder begeleiding van de
oudsten.
Ook dit was
weer een groot
succes.
Al met al was
het een fijne en
waardevolle
Kinderboekenweek waarbij
“Worden wat je
wil” echt een heel leuk thema was. We zijn weer benieuwd naar het thema
van volgend jaar.

Agenda november:
-1 november: Herfstvakantie
voorbij
-7 november Eindhoven Cup
Schaaktoernooi
-10 november
Livebijeenkomst Lumens
19 november Schaatsfestijn

________________________

Bijlagen:
-Nieuwsbrief Cultuurstation
Glow
-Nieuwsbrief Bibliotheek (NL
en Engels)
-Eindhoven Cup alle rondes
-Eindhoven Cup 1e ronde
-aanmeldformulier
Schaatsfestijn
-Speelpraatgroep Lumens

Presentatiekubussen in de hal met als thema Kinderboekenweek:

Open Podia weer gestart
Nu de Coronamaatregelen het weer toelaten, zijn de Open Podia weer van start gegaan. Het is fijn als
kinderen met hun sfeervolle presentaties ouders deelgenoot kunnen maken van wat ze geleerd hebben
op school. Ouders en genodigden zijn welkom via de hoofdingang van de school. Bij wijze van proef
wordt de QR code gescand.

Hulp gevraagd voor de bibliotheek in de school
Onze school heeft een mooie schoolbibliotheek. De boeken worden verzorgd door de Bibliotheek
Eindhoven en als school hebben we een biebcoach.
Als school willen we natuurlijk dat kinderen
zoveel mogelijk lezen, zowel op school als thuis.
We zijn dan ook blij met onze
schoolbibliotheek. Maar het uitlenen gebeurt
nu onder schooltijd en onder leiding van de
leerkrachten of zonder hulp. Dit is niet
optimaal.
Graag willen we u als ouder vragen of u de kans
ziet om, onder schooltijd, één of meerdere
uurtjes te helpen bij het uitlenen van boeken en
het op orde houden van onze bibliotheek. De
hulp van grootouders, buren, enzovoort is ook
welkom. De koffie staat klaar!
Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Maria Bos m.bos@skpo.nl.

De Bibliotheek Eindhoven
In de bijlage vindt u de nieuwste editie van de nieuwsbrief (Nederlands en Engels) van de mediacoach van
De Bibliotheek. Het onderwerp is de week van de mediawijsheid die op 5 november start.

Glow 2021
We zijn al druk met de voorbereidingen voor Glow!
In de lessen leren de kinderen over hergebruik.
De groepen 1 t/m 3 maken lantaarns van hun eigen omgetrokken voet en
de groepen 4 t/m 8 maken bloem-lantaarns.
Ieder jaar ondersteunt CultuurStation, de organisatie van GLOW bij een
project speciaal voor de scholen: GLOW - Next Generation. Tijdens het
lichtfestival GLOW zie je lichtkunstwerken van kunstenaars en vormgevers
uit verschillende landen. De organisatoren van GLOW bepalen elk jaar een
ander thema en daardoor wordt GLOW elk jaar weer een andere
‘tentoonstelling’. Dit jaar is het thema ‘Moved By Light’.
Het TV-programma Klokhuis besteedt dit seizoen aandacht aan onze
ecologische voetafdruk. GLOW wil binnen het thema ‘Moved by Light’ ook
aandacht besteden aan onze voetafdruk. Kunstenaar Hugo Vrijdag van
Atelier Vrijdag heeft een concept gemaakt waarbij de voetafdruk, zoals die
in Nederland zou moeten zijn, op ware grootte
geprojecteerd zal worden op Strijp S. Het Klokhuis zal
maandagavond op 8 november de opnames maken
om de omvang van de huidige Nederlandse voetafdruk
in beeld te brengen. De opnames vinden plaats op het
Ketelhuisplein Eindhoven, Strijp-S.
Mocht uw kind interesse hebben, dan kunt u in de
bijlage nog meer informatie vinden.
Kennisteam cultuur
Tinke Kiel, Annemiek Versantvoort, Maria Bos en Elise
Davits

Schaatsfestijn
Op vrijdag 19 november zal het Basisschool Schaatsfestijn weer plaatsvinden in het IJssportcentrum in
Eindhoven. Kinderen vanaf 6 jaar, die zelfstandig kunnen schaatsen mogen zich aanmelden. Zij kunnen
kiezen tussen 20 of 40 minuten schaatsen. De 20 minutenrit begint om 18.00u, de 40 minutenrit om
19.00u.
Aanmelden gaat door op de voorkant van een envelop de naam, klas en de schaatstijd te vermelden (20
of 40 minuten) en hierin €2,50 te stoppen. Leerlingen kunnen deze envelop inleveren bij hun eigen
leerkracht voor vrijdag 5 november. Geen schaatsen? Geen nood, deze zijn voor € 4,00 te huur bij het
IJssportcentrum.
Kennisteam duurzaamheid & gezondheid
Rik Daniël Westhof

Schaaktoernooi
Beste schaakvrienden en vriendinnen,
Op zondagochtend 7 november 2021 wordt de Eindhoven Cup
opnieuw opgestart.
Deze keer bij basisschool ‘t Karregat, Urkhovenseweg 6,
Eindhoven.
Natuurlijk wel afhankelijk van de dan geldende Corona regels.
Het is een Schaaktoernooi voor alle soorten schakers: van
beginnende, die net een partijtje kunnen spelen tot en met
gevorderde schakers.

Dus prima geschikt voor basisschoolkinderen en leerlingen in het middelbaar onderwijs.
Meer info:
Hub van de Laar
Bourgognelaan 20
5627KS Eindhoven
T 040 – 2429578
M 06 – 81390043

Bureau Jong
Goed nieuws! Dit schooljaar willen we op De
Wilakkers weer gaan starten met een nieuwe groep
voor ALLE kinderen van gescheiden ouders uit groep
3 t/m groep 8. Het maakt niet uit of het gaat om een
recente scheiding of dat de scheiding al langer
geleden is. Voor alle kinderen is het prettig om een
plek te hebben om zijn/haar verhaal te doen. Dit
gebeurt onder professionele begeleiding in een
groep met 6-8 lotgenoten op een vertrouwde plek,
namelijk op de eigen school. Het is een GRATIS
aanbod, na schooltijd.
We hebben van beide gezaghebbende ouders toestemming nodig, wat geheel digitaal geregeld kan
worden via onze website. https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier
Er is een filmpje dat een goede indruk geeft van het groepsaanbod van Bureau Jong en wat het kinderen
en ouders op kan leveren. Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c
Voor meer info zie: www.bureaujong.nl
Heb je vragen over ons aanbod, dan kun je hiervoor terecht bij onze contactpersoon op school:
Els Bouten. Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen of een mail sturen met jouw vragen.
Susanne Kuijten
06-48964487
Adres: Jeroen Boschlaan 220 Eindhoven
Werkdagen maandag – dinsdag – donderdag

Lumens
Uitnodiging Livebijeenkomst voor ouders.
Woensdag 10 november 10:00-11:30 uur Wijkcentrum De Werf
Adres: Van der Werffstraat 14, 5622 KB Eindhoven
Thema van de bijeenkomst: Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar.
Vind jij het soms ook lastig als je peuter/kleuter een driftbui krijgt? Of dat hij/ zij steeds het speelgoed
afpakt? Waarom doen zij dat? Dit gaan we bespreken in de bijeenkomst. Hoe kan je als ouder je kind
helpen, om de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren.
Voor aanmelden op genoemde datum kunnen jullie naar ons een mail sturen. Heeft u vragen over de
themabijeenkomst neem dan contact op met:
-Hacer Ural: 0630885642 h.ural@lumenswerkt.nl
-Karin Lasaroms: 0651056222 k.lasaroms@lumenswerkt.nl
Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Pedagogische
Ondersteuner in jóuw buurt.
Help je kind goed op weg! Met Pedagogische
Ondersteuning (0-6 jaar)

Speelpraatgroep Lumens
Een kosteloze training van 8 bijeenkomsten, op verzoek van gemeente Eindhoven, waarbij leerlingen
op een creatieve en actieve manier sociale vaardigheden aangeleerd krijgen.
Ieder neemt deel met eigen leerdoel(en). In een intakegesprek bespreken de trainers met ouder en kind
deze leerdoelen en wordt uitleg gegeven over de training.
De training worden verzorgd door 2 opgeleide trainers van Lumens en start waarschijnlijk na de
herfstvakantie op woensdagmiddag.
Voor wie?
Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 (basisscholen in Eindhoven) met een minimale leeftijd van 9 jaar.
In de intake bekijken de trainers zorgvuldig of de Speelpraatgroep een goede optie is voor de leerling
en/of de samenstelling van de groep passend is.
De maximale groepsgrootte is 10 personen.
Aanmelden!
Aanmelden kan middels het aanmeldformulier, zie bijlage. Graag via de mail retourneren naar
ondergetekende.
Na aanmelding zullen de trainers contact opnemen met ouders t.b.v. een intakegesprek.
Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet!
Bij vragen of twijfel, óf voor overleg kunt u ook altijd contact met mij opnemen, zie onderstaand mijn
contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Patricia Bosman
Schoolmaatschappelijk werk 12- 12+, Coördinatie trainingen
Lumens| Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven
Beemdstraat 29 | 5653 MA Eindhoven
06 159 574 82
p.bosman@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl
ma | di | do (tot 13.00 uur)|

Voorstellen nieuwe leerkrachten en stagiaires
De volgende mensen stellen zich graag aan u voor:
Sabine Quaedackers:
Ik ben 23 jaar oud. Ik kom uit Zuid-Limburg en studeer in Eindhoven waar ik in een
studio woon. Ik zit in het laatste jaar van de Pabo en loop stage in groep 1/2 bij Olivier.
Ik heb al eerder stage gelopen op de Wilakkers in mijn eerste jaar (in groep 4 en 7).
In mijn vrije tijd ben ik het liefste met mijn vriendinnen en met mijn familie. Ik vind de
mensen om me heen het belangrijkste in mijn leven en daar gaat veel van mijn tijd en
aandacht heen. Ik doe graag gezellige dingen zoals samen koken, uiteten gaan, een
boswandeling maken, naar de film gaan etc. Ook ben ik regelmatig te vinden in de
sportschool. Verder lees ik graag en geef ik bijlessen aan kinderen uit verschillende
groepen, afkomstig uit verschillende landen
Luigi Maria:
Ik ben 21 jaar en woon in Eindhoven. Ik heb 3 jaar geleden ook stage gelopen op de
Wilakkers. Nu zit ik in het laatste jaar van de Pabo en sta op de maandag en dinsdag in
groep 8 bij meneer Frank. Dit schooljaar zal ik 5 weken fulltime voor de groep staan.
Wie weet zien we elkaar op het schoolplein.

Isa Janssen:
Ik ben 19 jaar en eerstejaars student aan de pabo in Tilburg. Ik woon zelf in Geldrop. Ik
ben met veel plezier begonnen bij juf Marian in groep 1/2c. Ik heb het werken met
kinderen altijd al superleuk gevonden, en heb daarom nu ook voor de pabo gekozen.
Verder ga ik in mijn vrije tijd graag op uitstapjes met vrienden en familie. Ik sport
regelmatig in de sportschool, en hou ook enorm van koken.

Christo Ijsendijk:
Ik ben Christo Ijsendijk en studeer op het Summa College voor onderwijsassistent. Ik zit
nu in mijn eerste leerjaar. Ik ga in groep 1-2 B stage lopen bij juf Ebru. Ik zal elke dinsdag
aanwezig zijn.

Tomas Mikkers:
Ik ben de nieuwe stagiair van groep 4b. Ik zit in mijn 2e jaar van de opleiding
Onderwijsassistent en loop dit jaar bij juf Marlies stage. Mijn hobby’s zijn voetbal en ik
probeer af en toe naar de sportschool te gaan. Zelf voetbal ik bij de club DVS in Aalst. Ik
woon zelf ook in Aalst met mijn ouders en twee broers.

Mare Brunenberg:
Ik ben 18 jaar en zit in mijn tweede jaar van het Fontys in Eindhoven. Ik loop stage bij
juf Ebru in groep 1-2. Zelf kom ik uit Soerendonk en ben ik vrij muzikaal en creatief.
Naast dat ik wekelijks achter mijn drumstel te vinden ben, speel ik ook nog korfbal. Ik
sta altijd open voor een praatje dus kom vooral naar me toe als je vragen hebt.

Presentatieborden
Deze weken zijn de presentatieborden gevuld door groep 3B en groep KB.

