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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Vrijdag 25 augustus begon voor de leerkrachten het nieuwe schooljaar. Net zoals bij de leerlingen was het ook 
bij de leerkrachten weer erg fijn om elkaar te ontmoeten. Na een lekker ontbijtje stonden er verschillende on-
derwijsinhoudelijke punten op de agenda. Begrijpend Lezen en rekenen staat de komende periode centraal. Per 
vakgebied worden afspraken vastgelegd in het onderwijsplan zodat er meer eenduidigheid in de school ont-
staat. 
 
Er gaan klassenbezoeken plaats vinden door directie en KO. Daarnaast kunnen leerkrachten ook bij elkaar gaan 
kijken. Op deze manier leren ook leerkrachten van en met elkaar. In groep 1 t/m 3 is extra aandacht voor het 
groep doorbrekend werken: er is een intensievere samenwerking tussen de groepen 1-2-3. De dag werd op een 
gezellige manier afgesloten met de medewerkers van Kinderstad. 
Klaar voor de start! 
  
In de tweede week vonden de informatieavonden plaats en daarna de kennismakingsgesprekken. 
We vinden het erg fijn om samen met u, uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. 
Goed om te zien dat er zo’n goede opkomst was in een fijne sfeer. 
Bij vragen/opmerkingen twijfel niet maar neem contact op met de leerkracht. 
  
Vrijdag 15 september hebben onze leerlingen goed gesport.De ouders die deze dag hebben georganiseerd: heel 
erg bedankt!  Ook alle vaders/moeders zelfs opa’s en oma’s die ons deze dag kwamen helpen: DANKJEWEL! Sa-
men kunnen we het nét iets leuker maken voor onze kinderen. 
  
Op maandagmiddag is inmiddels de plusklas gestart. Groep 1-2-3 wordt begeleid door juffrouw Babette, groep 
4 t/m 8 door juffrouw Gerrie en Marian (KO). Bij groep 4 t/m 8 zal de nadruk liggen op het ‘leren leren’ en ver-
diepende opdrachten om die vaardigheden onder de knie te krijgen. 
In groep 1-2-3 is gestart met de opzet van "Pienter" (voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong) 
De selectie is nu gedaan op grond van aanmeldingen van leerkrachten, resultaten LOVS en indien aanwezig IQ 
gegevens. 
 
In de toekomst wordt er gebruik gemaakt van een signaleringssysteem. Dit geeft meer duidelijkheid bij het se-
lecteren van de leerlingen. Voor beide groepen geldt dat we tussentijds evalueren en bijstellen indien nodig. 
  
Laten we er samen een mooi jaar van maken. 
Wij hebben er zin in! 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 

 

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

 

Kalender Weet je? 

Betreft: oproep voor ouderlid Ondersteuningsplanraad Passend onderwijs De Kempen 

Beste ouders, MR-leden, 

 

Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor ieder kind een passend 
onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het Samenwerkingsverband De Kempen. Alle scho-
len voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs van onze regio maken deel uit van dit samen-
werkingsverband. (www.podekempen.nl) 

 

Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad 

Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs en beschrijft in haar ondersteu-
ningsplan het beleid van het samenwerkingsverband. Kernthema’s zijn: 

de kwaliteit van de basisondersteuning; 

extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs; 

verwijzing naar en toelating door SBO en SO; 

afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg; 

het financiële beleid van het samenwerkingsverband; 

 

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname in de ondersteu-
ningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één ouder en één personeelslid zitting in de OPR. 

Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar vastgesteld en jaarlijks geactuali-
seerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Ter voorbereiding op elke vergadering dienen inhoudelijke stuk-
ken te worden gelezen. 

 

Vacature 

Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met een kind op een SKOZOK basis-
school. Wij zijn op zoek naar kandidaten die: 

zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband, 

bovenschools kunnen denken en handelen,  

bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig om lid te zijn van een MR). 

 

Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en een korte motivatie naar het volgen-
de emailadres: gmr@skozok.nl. Bij meer aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden door de GMR. 

 

Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, vindt u op de website van PO de Kem-
pen http://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR) 

Voor extra informatie over de vacature kunt u rechtstreeks contact opnemen met het huidige SKOZOK ouderlid: Hetty 
van Hirsel via e-mail hetty.vanhirsel@hetnet.nl of mobiel 06-51611366. 

 

Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september ook in de OPR weer op volle sterkte kunnen starten. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Dian Botteram 

Voorzitter GMR 

http://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 

Schoolfotograaf 

 

Op 12 oktober zal de schoolfotograaf langs komen. Dus zorg er voor dat de kinderen er 

extra mooi uit zien. Na schooltijd is er ruimte om met broertjes en zusjes op de foto te 

gaan.  

Voor Kinderen en leraren die ziek of afwezig zijn komt er nog een extra moment om als-

nog op de foto te kunnen.  
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D’n aftrap Nieuws 

 

DE EETCLUB VAN KINDERSTAD ZOEKT VRIJWILLIGERS: 
 
De Eetclub van Kinderstad draait bij het overblijven voor een deel op vrijwilligers. 
Voor het team van De Wilderen zoeken we nieuwe hulp. 
 
Vrijwilligers ontvangen een vergoeding van 8 euro per keer. 
Als zij zelf kinderen op school hebben mogen deze kinderen gratis gebruik maken van de Eetclub op de dag dat men vrijwilliger is. 
Veel mensen doen dit vrijwilligerswerk om betrokken te raken bij de school, andere ouders te leren kennen,  
of omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan. 
We vinden het belangrijk dat vrijwilligers een overeenkomst tekenen en er moet een VOG aangevraagd worden. 
 
Momenteel zoeken we nieuwe hulp: 
 
BIJ GROEP 4  op MAANDAG, DINSDAG en DONDERDAG. 
 
Interesse? Mail naar: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
of neem contact op met Marion Brands, 
coördinator Eetclub, tel. 040-2217232, voor meer informatie en/of aanmelding. 
Het is ook mogelijk om eerst een keer “mee te draaien” met het overblijven 
en daarna pas te beslissen om overblijfkracht te worden. 
 
TEAM EETCLUB DE WILDEREN. 
 

 

  

Kalender Weet je? 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=9qPfPjyVZkIB1PaNsNJ-j4NlqR12b-lEgF0WkYWQPaEkyX7xMPnUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 

 

 

Ronde van Waalre breekt record 

 

Zaterdag 9 september was het ‘s middags prima weer om hard te lopen: bewolkt, droog en heerlijk fris. Dat 
kwam goed uit voor de Ronde van Waalre, die op die middag voor de 18e keer werd georganiseerd. Speciaal 
de Kids Company Jeugdloop had veel deelnemers: maar liefst 327 kinderen tot 13 jaar deden mee, en dat is 
een record.  

Wethouder Van Holstein gaf om 5 uur het startschot. Het parcours was een ronde van bijna 500 meter over 
de Markt en door de straten daarachter. De eerste ronde zorgden lopers van Loopgroep Waalre ervoor dat 
het nog niet te hard ging. Daarna konden alle kinderen zo hard lopen als ze wilden. Sommigen liepen het 
parcours maar liefst 6 keer, en legden dus bijna 3 kilometer af. 

 

Bij de Jeugdloop wordt geteld hoeveel deelnemers elke basisschool in Waalre aan de start brengt in verhou-
ding tot hun totale aantal leerlingen. De winnende school ontvangt de Cor Versmissen bokaal; aan de ande-
re scholen wordt een iets kleinere uitvoering uitgereikt. De Waalrese basisscholen eindigden met hun deel-
nemeraantallen in deze volgorde: 

 

1  De Drijfveer 

2  Ekenrooi 

3  St. Christoffel 

4  De Wilderen 

5  De Meent 

 

Om 6 uur was het tijd voor de volwassenen. Die gingen toen van start over een mooi parcours van 5 kilome-
ter lengte, dat ze 1 of 2 of 3 keer konden lopen. De grootste afstand was dus 15 km. Ook hier waren er veel 
deelnemers, maar het recordaantal van de kinderen bij de Jeugdloop haalden ze toch niet… 

 

Hallo, 

 

Wij zijn Sanne en Bo uit groep 6B. Toen we op het jeugdjournaal zagen dat orkaan Irma op Sint Maarten 

alles kapot had gemaakt, wilden we de mensen daar heel graag helpen. Wij zamelen daarom lege statiegeld-

flessen in. Het geld dat we hiermee verdienen doneren we aan Giro 5125 wat naar de mensen op Sint Maar-

ten gaat. Iedereen die lege flessen heeft mag ze in een van de plastic zakken bij Karin doen. De kinderen in 

onze groep helpen ons erg goed en hebben al veel flessen verzameld, wie helpt ons nog meer mee? 

 

Dank je wel! 

 

Liefs, 

Sanne en Bo  
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws 

 

 IJsclub Eindhoven organiseert jaarlijks, in nauwe samenwerking met IJssportcentrum Eindhoven, de Basisscholen Prestatie-
ritten voor leerlingen van basisscholen. 
Het evenement vindt elk jaar op de 3e vrijdag van november plaats, dit jaar op 
  
Vrijdag 17 november 2015 , vanaf 17:30 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 9 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 : aanvang rit 18.00 uur 
 Voor de 40 min prestatierit : 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 € 2,50 per kind; dit bedrag kan voldaan worden bij de Ouder-
vereniging voor de start van de prestatieritten. 
 
De ijsbaan is voor familieleden, kennissen en vrienden van de deelnemers tijdens 
de prestatieritten gratis toegankelijk. Zij mogen echter het ijs niet op. 
 
Wel mogen alle deelnemers en supporters na afloop vanaf 20.00 uur gratis schaat-
sen 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 legiti-
matiebewijs. 
 
Enthousiast geworden en zin om mee te doen? Aanmelden kan tot 9 oktober 
16:00 uur door een mail te sturen naar ovdewilderen@skozok.nl 
 
Geef in de e-mail aan: 
 
Naam: 
Klas: 
Keuze: 20 minuten / 40 minuten 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Oudervereniging de Wilderen 

 

Kalender Weet je? 

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

Tienerdisco 
 
Wil jij ook graag bij de tienerdisco komen kletsen, lachen, chillen, dan-
sen en zit je in groep 6, 7 ,8 of brugklas dan is dit je kans. 
 
Entree zonder pasje is 2,00 en met pasje 1,50 euro. 
 
Ook dit jaar kunnen de kinderen een gratis pasje aanvragen. Hiervoor 
moeten ze wel 2 pasfoto’s meebrengen. 
 
We starten om 19.30 uur en om 22.00 gaan de kinderen weer naar huis (maar wel altijd onder begeleiding van 
ouders) 
 
Frisdrank € 1,00   Snoep € 0,80    Chips € 0,50. 
  
Mocht het je leuk lijken als ouder om te komen helpen tijdens de tienerdisco dan kun je je opgeven tijdens een 
van de tienerdisco data. Wij nemen dan binnen een paar weken contact met je op. 
  
De volgende tienerdisco is op vrijdag 27 oktober met als thema Halloween  
 

 

 

 

 

 

 

Figuranten gezocht! 

Wij zoeken vrijwilligers die willen figureren op de route van de spooktocht van CV de Torentutters. Wij ver-

wachten dan wel dat je zelf een outfit aan trekt/uit zoekt die bij het thema spooktocht past. Om begrijpelijke 

redenen willen wij echter geen horrorclowns hebben rondlopen, voor de rest is het de keuze van de vrijwilliger 

zelf. Wij zoeken dus mensen die op zaterdagavond 14 oktober zin en tijd hebben tussen 19.00 - 22.00 om ande-

ren eens lekker te laten griezelen! 

 

Mocht het zo zijn, dat je wel wilt mee doen, maar dat je geen outfit hebt, neem dan even con-

tact met ons op. 

 

Telefonisch zijn we bereikbaar op 06 15 45 65 09 of via mail: angelique.vanbalen@gmail.com 

Namens CV de Torentutters alvast bedankt voor de reacties! 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Weet je? 

Robin   1-2E  Yasmin   4C 

Guus   1-2C  Elena   4B 

Viggo   6A  Jan   2-3A 

Nienke   7A  Florian   8B 

Sadey   3C  Fenna   4B 

Tim   1-2D  Chris   3C 

Lars   6A  Parisa   5A 

Sven   6B  Parimah   1-2C 

Ysihay   6C  Evie   5A 

Luna   4B  Sofie   5B 

Jesper   8A  Idde   8C 

Ot   6C  Tijl   1-2C 

Niels   4B  Scott   5B 

Matthijs   5B  Isabella    1-2D 

Thomas   5B  Ella   2-3A 

Lasse   1-2E  Boris   4B 

Aaliyah   1-2B  Nina   8B 

Pepijn   3B  Gabriele   3C 

Eva   4A     
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet je? 

Guus   6B  Felicia   8C 

Thijn   4A  Vigo   1-2D 

Damian   4B  Gijjs   4B 

Sep   2-3A  Sylvana   5A 

Floris   5A  Jasmijn   1-2D 

Daaf   1-2D  Liv   8C 

Sophie   4C  Tijn   5A 

Noa   2-3A  Pien   2-3A 

Bodi   8B  Danny   5B 

Manu   3C  Sten   2-3A 

Mik   6C  Stefan   8C 

Janneke   3B  Plien   8C 

Sanne   4C  Jørre   6A 

Sven   4C  Mirthe   1-2D 

Eline   4C  Timo   4C 

Finn   4C  Jeroen   7B 

Lars   7B  Davey   7A 


