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D’n aftrap 

 

  

Een goed begin!  

De eerste schoolweken zijn alweer voorbij gevlogen. De groepen hebben een goede start gemaakt en 

‘zitten er al weer helemaal in’. Vanaf de komende week zullen er kennismakingsgesprekken zijn. U kunt 

dan aan de leerkrachten vertellen over uw kind en nader kennismaken met de leerkrachten. We gaan er 

samen een leuk en leerzaam jaar van maken!  

 

Nieuwbouw  

De nieuwbouw vordert goed! De buitenkant bijna ‘af’ en ook in het gebouw is er al heel veel werk ver-

zet. De lokalen zijn al bijna klaar en de toiletten zijn al betegeld. De planning voor de oplevering is de 

kerstvakantie. Op dit moment weten we de exacte datum nog niet. Houd er rekening mee dat we in ver-

band met de verhuizing een calamiteiten dag nodig hebben. Dit zal waarschijnlijk de vrijdag voor– of de 

maandag na de kerstvakantie zijn. U krijgt dit zo spoedig mogelijk te horen!  

 

Directie wisseling  

Vanaf dinsdag 4 oktober zal Lonneke Bindels de (interim) directeur van De Wilderen zijn. Als u contact 

wilt heb-ben met de directie kunt u mailen naar infodewilderen@skozok.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Reint Bos  

Directeur bs De Wilderen  

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl  

Het volgende Wilderikje verschijnt medio september 

 

mailto:wilderikjedewilderen@skozok.nl
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 

Voor de kinderen van groep 3 is een heel spannend schooljaar aange-
broken: ze leren nu lezen en schrijven! In groep 3 werken wij voor le-
zen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze me-
thode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). 

In kern Start hebben de kinderen kennis gemaakt met klasgenootjes, 
het lokaal, de juf, de regels in de klas, enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. 
De kinderen maakten via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn kleindoch-
ter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit ver-
haal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter. 
  

De kinderen hebben de afgelopen twee weken de letters: i, k, m en s geleerd en ze 
leerden met die letters korte woordjes maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. 
Ook leerden ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieu-
we woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal  en regels en afspra-
ken in de groep. 
  

Ook hebben de kinderen al 2 keer een speciale kleurplaat mee naar 
huis gekregen; het komende halfjaar krijgen ze aan het eind van elke 
kern nog een kleurplaat mee naar huis. Alle kleurplaten samen vor-
men een letterboom.  
  

De kinderen kunnen aan de hand van de platen vertellen wat ze heb-
ben geleerd. De groei van de boom kan gezien worden als de groei 
van de letterkennis van de kinderen.  Na kern 6 zijn alle letters aan-
geleerd en is de boom helemaal ‘volgroeid’. 
  

Onze schrijfmethode "Pennenstreken" sluit aan bij de leesmethode. Als een nieuwe 
letter geleerd is, wordt deze ook als schrijfletter aangeboden en geleerd. En de kin-
deren gaan ook bij de schrijfles de letters samenvoegen tot woorden. 

Lezen en schrijven in groep 3 
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 

Uitnodiging voor de 

Algemene Ledenvergadering   

van oudervereniging “De Wilderen” 

 

op 

 

Maandag 10 oktober a.s.  

in het klaslokaal van Groep 8 

Aanvang 20.00 uur 

 

De agenda voor de ALV is als volgt: 

1.  Opening 

2. Notulen ALV 2015 

3.   Jaarverslag 2015/2016 

4.   Financieel verslag 2015/2016 

5. Verslag kascontrolecommissie 2015/2016 

6. Voorstel begroting 2016/2017 en vaststelling van contributie  

7.  Benoeming kascontrolecommissie 2016/2017 

8. Samenstelling Bestuur. Wij zoeken nog een enthousiast bestuurslid!  

9. Rondvraag  

De notulen en verslagen over 2015/2016 kunt u opvragen via ovdewilderen@skozok.nl 

 

Wij hopen op jullie komst! 

 

De oudervereniging 

mailto:ovdewilderen@skozok.nl
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 

Sportdag de Wilderen 

Vrijdag 23 september heeft de eerste sportdag voor BS de Wilderen plaats gevonden. De kinderen hebben genoten van de ver-

schillende spelletjes, de sportieve uitdaging en de versnaperingen van de AH. Het fantastische weer maakte het feestje helemaal 

compleet.  

We willen graag iedereen bedanken voor alle hulp: 

Alle ouders die geholpen hebben met het begeleiden van de groepen en spellen 

RKVV Waalre en met name Jan Brans voor het gebruik van de velden en de kleedkamer/ wc 

De Albert Hein voor het kosteloos beschikbaar stellen van een gezonde snack, drinken, popcorn en ook nog een ijsje  

De BSO Donderstralen, Scouting Aalst-Waalre en de sporthal voor het lenen van spelmateriaal  

Binnenkort staan op de Skozapp de foto’s van de sportdag, maar hieronder vast een impressie. 
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D’n aftrap Nieuws 

DE EETCLUB ZOEKT VRIJWILLIGERS 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De Eetclub van Kinderstad draait voor een deel op vrijwilligers. 
We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, fami-
lie, vrienden, die hieraan mee willen werken. 
Momenteel zoeken we nieuwe hulp op: 
 
DONDERDAG bij groep 5 en 6 
 
Waar kunt u als vrijwilliger op rekenen? 
 

Een korte taakomschrijving waarin staat wat we van overblijf-
krachten verwachten, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. 

Ëén duidelijk contactpersoon, de coördinator, waar je als vrijwilliger terecht kunt met je vragen. 
De coördinator zorgt ook voor de planning. 
Een vergoeding van netto 8 euro per keer. 
Gratis gebruik van de Eetclub voor de eigen kinderen op de dag dat men overblijfkracht is. Dit geldt 

ook voor jongere kinderen die nog niet naar school gaan, zij mogen meekomen. 
 
INTERESSE? Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen naar de coördinator 
van de Eetclub: Marion Brands, tel. 040-2217232 
of mailen naar: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
 

 

Boekenbeurs zondag 30 oktober 

 

Op zondag 30 oktober organiseert CV de Torentutters een 

boekenbeurs. De beurs zal plaatsvinden in café/restaurant de 

Doelen op de Markt 18 in Waalre en zal van 10.00-14.00 uur du-

ren.  

 

Heb je zelf nog boeken over die je niet meer gebruikt, dan kun je 

deze inleveren op zaterdag 29 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur 

in de Doelen.  

 

 

 

 

 

Kalender Weet je? 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=0kDUuJXfxEikaQwW8uPltoJjloNVlAZrGOOHmwIbHZmo83YcWufTCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 

IJsclub Eindhoven organiseert jaarlijks, in nauwe samenwerking met IJssportcentrum Eindhoven, de Basisscho-
len Prestatieritten voor leerlingen van basisscholen. 
Het evenement vindt elk jaar op de 3e vrijdag van november plaats, dit jaar op 
  
Vrijdag 18 november 2015 , vanaf 17:15 uur 
  
Ook al hebben we nog geen winterse temperaturen, het lijkt ons leuk als ook een delegatie van Basisschool de 
Wilderen dit jaar gaat deelnemen. We kunnen nog tot uiterlijk 17 oktober inschrijven. 
  
Wat houden de Schaatsprestatieritten in?: 
De prestatie ligt in het feit, dat kinderen naar keuze gedurende 20 of 40 minuten schaatsen. Snelheid speelt 
hierbij geen rol. Wel moeten de leerlingen in staat zijn zich zelfstandig op het ijs te begeven. 
Per school kunnen 2 begeleiders mee het ijs op. Ieder kind ontvangt een mooie medaille als aandenken aan dit 
spektakel. 
  
Waar en wanneer wordt dit evenement gehouden?: 
De overdekte IJssportcentrum Eindhoven (Antoon Coolenlaan 3, 5644 RX Eindhoven). 

Voor de 20 min prestatierit : Toegang IJssportcentrum 17.15, aanvang rit 18.00 uur. 
Voor de 40 min prestatierit : Toegang IJssportcentrum 17.30, aanvang rit 19.00 uur. 

  
Wie kan er meedoen? 
 
Basisschool kinderen vanaf 6 jaar die zelfstandig kunnen schaatsen zonder schaatsrekje. Handschoenen en 
muts verplicht. 
 
  
 
Wat kost meedoen? 
 
Deelname bedraagt € 2,00 per kind; dit bedrag kan voldaan worden bij de Oudervereniging voor de start van de 
prestatieritten. 
 
De ijsbaan is voor familieleden, kennissen en vrienden van de deelnemers tijdens de prestatieritten gratis toe-
gankelijk. Zij mogen echter het ijs niet op. 
 
Wel mogen alle deelnemers en supporters na afloop vanaf 20.00 uur gratis schaatsen op de 400 meter baan of 
in de ijshockeyhal tijdens Disco on Ice. 
 
Wat te doen als ik geen schaatsen heb? 
 
Indien kinderen geen eigen schaatsen hebben, kunnen zij deze voor 4 euro huren bij RONO schaatsverhuur in 
het IJssportcentrum op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 
 
Enthousiast geworden en zin om mee te doen? Aanmelden kan tot 17 oktober 16:00 uur door een mail te stu-
ren naar ovdewilderen@skozok.nl 
 
Geef in de e-mail aan: 
 
Naam: 
 
Klas: 
 
Keuze: 20 minuten / 40 minuten 
  
 
Met vriendelijke groeten, 
Oudervereniging de Wilderen 

 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=HxAnxo2ju0qG1la2TSq4H4WyhQG18NIIpEKjaLSKZ-8iuofZe1tTZtnfWLJLa528In0mwHUi6cI.&URL=mailto%3aovdewilderen%40skozok.nl
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 

Sportieve moeders en/of vaders gezocht 
 
Voor de tennisles op vrijdagochtend van 9:45u 
tot 10:45u bij WLTV zoeken we moeders en/of 
vaders die het leuk vinden een balletje te slaan. 
 
Heb je interesse? (ook evt. op andere dagen) 
Neem dan contact op met Ramon  Lacroix  
  
Telefoon:  06-14496653 

E-mail:  info@tennisopleidinglacroix.nl 

Tienerdisco 

 

Tienerdisco Waalre Tienerdisco Waalre is voor alle kinderen 

van groep 6 t/m de brugklas. De Tienerdisco vindt plaats in 

Het Klooster, Hoogstraat 8 in Waalre. Om 19.30 uur gaan de 

deuren open, rond 20.00 uur gaan de deuren dicht tot 

22.00 uur. Dan kunnen de kinderen weer opgehaald worden 

door de ouders/verzorgers. Entree zonder pasje is 2 euro, 

entree met pasje is 1,50 euro. (graag gepast betalen). Con-

sumpties niet inbegrepen. Wil je een pasje aanvragen dan 

hoef je alleen maar 2 pasfoto’s mee te brengen.  

De volgende tienerdisco zal plaatsvinden op 14 oktober a.s.  

mailto:info@tennisopleidinglacroix.nl
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Weet je? 

Ties 8B  Eva 3A 

Guus 1-2C  Yasmin 3C 

Viggo 5A  Elena 3B 

Nienke 6A  Florian 7B 

Sadey 1-2A  Fenna 3B 

Tim 1-2A  Chris 1-2B 

Lars 5A  Parisa 4A 

Sven 5B  Parimah 1-2C 

Yishay 5C  Juul 8B 

Luna 3B  Evie 4A 

Jesper 7A  Sofie 4B 

Ot 5C  Idde 7C 

Niels 3B  Tijl 1-2C 

Matthijs 4B  Scott 4B 

Thomas 4B  Hasso 5C 

Lasse 1-2E  Boris 3B 

Dymphy 8B  Nina 7B 

Aaliyah 1-2B  Gabriele 1-2C 

Pepijn 1-2A    
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Weet je? 

Guus 5B  Lars 6B 

Thijn 3A  Felicia 7C 

Damian 3B  Tim 8A 

Floris 4A  Indy 7A 

Tijn 8A  Ceylan 8B 

Sophie 3C  Gijs 3B 

Tudor 8A  Sylvana 4A 

Noa 1-2D  Liv 7C 

Bodi 7B  Tijn 4A 

Manu 1-2A  Zoë 8B 

Mik 5C  Daan 8B 

Juul 8B  Danny 4B 

Janneke 1-2C  Stefan 7C 

Sanne 3C  Plien 7C 

Sven 3C  Jørre 5A 

Eline 3C  Timo 3C 

Lieke 8B  Sanne 3B 

Finn 3C  Davey 6A 

Rik 8B    
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D’n aftrap Nieuws Weet je?  

 

Kalender 

DE ZOMER 

begint op 21 juni of wel de langste dag (Het is de 

langste dag van het jaar op het Noordelijk 

halfrond. 21 juni is niet noodzakelijkerwijs ook de 

dag met de vroegste zonsopgang of laatste zon-

sondergang, maar het verschil tussen beide mo-

menten is het grootst). De dagen worden na 21 

juni langzaamaan weer korter.  

LEUKE WEETJES OVER ETEN EN DRINKEN 

  Cola zou groen zijn, als het niet donker 
 gekleurd was. 

  Honing bederft nooit. 

  De hamburger van MC Donalds bederft 
 niet snel, na een jaar zou je het nog 
 steeds kunnen eten. 

  Je moet een half uur fietsen om een  ba
 naan te verteren 

LEUKE WEETJES OVER DIEREN 

  Een kakkerlak kan nog een hele week door leven, terwijl zijn hoofd afgehakt is. 

  Hoewel we banger zijn voor slangen dan voor bijen, sterven er jaarlijks meer 
 mensen door bijen dan door slangen. 

  De plaats van de ogen in het hoofd van een ezel zorgt ervoor dat de ezel tegelijk
 ertijd alle vier zijn poten kan zien.  

 Wie zei dat een ezel dom is? 

  Dolfijnen slapen met hun ogen open. 

  Kamelen hebben drie oogleden om hunzelf zo te beschermen tegen op  

 waaiend zand. 

  Een slak heeft maar liefst vier neuzen! 

  De tong van een giraf is zo lang dat hij zijn eigen oren kan schoonmaken. 

 Het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersenen. 


