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D’n aftrap 

Beste allemaal, 
 
We zitten midden in een spannende, hectische maar ook heel leuke periode.  
 
De nieuwbouw is bijna klaar en we gaan 23 december verhuizen. De groepen 3 tot en met 8 krijgen nieuw meubilair in hun klassen.  
Samen met Kinderstad werken we aan een mooi kindcentrum waarbij we oog hebben voor elkaar en de toekomst. 
 
Ook wordt hard gewerkt aan het vinden van een nieuwe directeur die de school verder gaat meenemen in de onderwijsontwikkelin-
gen. Skozok hoopt voor 1 december een goede kandidaat te kunnen benoemen die dan in januari of februari kan gaan starten.   
 
Ons nieuwe onderwijsconcept is hard werken voor de leerkrachten, maar als we de betrokkenheid en de motivatie van de kinderen 
zien, dan weten we dat we op de goede weg zitten. 6 December hebben we een studiedag waarin we samen weer verder gaan over-
leggen over ons NOC en de eerste start maken voor de nieuwe modules in het nieuwe kalenderjaar. 
 
Sinterklaas is weer in het land en dat merken we ook in de klas. 1 December verwachten we Sint op school. De kinderen kunnen nau-
welijks wachten. 
En voordat je het weet is het dan alweer kerstmis. Ook daar gaan we op school natuurlijk aandacht aan besteden, al zal dat wat be-
scheiden zijn, in verband met de komende verhuizing. 
Op 9 januari start iedereen dan in het nieuwe gebouw. Hoe we dat gaan doen? Dat is nog even een verrassing. 
 
Ik wens iedereen alvast een hele fijne decembermaand toe. En graag tot ziens op 9 januari 2017 in onze nieuwe school. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lonneke Bindels 
Directeur a.i. 
 

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl  

Het volgende Wilderikje verschijnt medio december 
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D’n aftrap Nieuws 

 

CALAMITEITENDAG 

De voortgang van de bouw van de nieuwe school vordert gestaag. Het is al zover dat we al bijna kunnen ver-

huizen. Om zo min mogelijk overlast voor de kinderen te veroorzaken, is besloten om op vrijdag 23 December 

a.s. te gaan verhuizen. Vanwege de verhuizing wordt er gebruik gemaakt van een zogeheten calamiteitendag en 

zijn alle kinderen vrij! Dat betekent dat de kerstvakantie een dagje eerder begint voor de kinderen en  in princi-

pe betekent dit dat de zomervakantie begint op vrijdagmiddag 12.30 uur in plaats van  de donderdagmiddag. 

Kalender Weet je? 

BELANGRIJKE MEDEDELING RONDOM DE OUDERBIJDRAGE:  
 
Beste ouders, 
  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van OV in Oktober is de ouderbijdrage vastgesteld op 20 euro 
per kind bij automatische incasso, en 21 euro per kind bij overschrijving. 
Met deze nieuwe bijdrage zijn de persoonlijke bijdrage voor bijvoorbeeld de juffendag en de uitstapjes 
voor de onderbouw komen te vervallen. 
  
De automatische incasso wordt eind November afgeschreven.  NL03RABO0155729136 t.n.v. Oudervereniging 
De Wilderen. Als vermelding kunt u de naam van uw kind(eren) en het adres vermelden. 
Mocht u gebruik willen maken van automatische incasso, maar hebt u dat nog niet, dan kunt u een bericht 
sturen naar ovdewilderen@skozok.nl 

  
Mocht u vragen hebben, of de notulen van de OV willen bekijken dan kunt u deze opvragen 
bij ovdewilderen@skozok.nl 

  
Met vriendelijke groet, 
Ouderraad de Wilderen 

CONTACTGEGEVENS voor overblijven via Eetclub De Wilderen: 
 
Aan- of afmelden of ziekmelden voor 09.00 uur via de voicemail: 
voor groep 1 en 2: 
040-2221774 (locatie Donderstralen) 
voor groep 3 t/m 8: 
06-57318167 
of via email:  eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
 
Verdere informatie is te vinden: 
- op de website van de Eetclub:   www.eetclubopschool.nl 
(daar vindt men ook het aanmeldformulier en mutatieformulier) 
 
- op de website van De Wilderen onder het kopje “Overblijven”. 
 
Directeur Kindercentrum Waalre:  040-2222364  (locatie Het Klooster) 
email: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl 
Coördinator Eetclub: 
     040-2217232 
email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
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D’n aftrap Nieuws 

   … meer betrokken raken bij school ?  

                               … iets organiseren ? 

                                       DAT KAN  !  

De ouders zijn actief op De Wilderen en organiseren veel. 

Voor kinderen zijn dit leuke extraatjes. Voor school een welkome aanvulling. Voor ouders een kans om mee te maken wat 

je kinderen doen en meer betrokken te raken bij de school. 

Sinterklaas, kerstviering, einde jaar uitstapjes en natuurleer zijn enkele schoolactiviteiten waaraan ouders een actieve bij-

drage leveren. De oudervereniging (OV) maakt dit mogelijk middels de contributiegelden van de leden/ouders. Het bestuur 

van de OV coördineert deze ondersteuning aan de schoolactiviteiten. Alle activiteiten op school vallen onder verantwoorde-

lijkheid van school. De OV levert ondersteuning bij de uitvoering.  

Het bestuur van de OV wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. Zij ko-

men 6 maal per jaar samen. Dit is een openbare vergadering en mag door eenieder bezocht worden. 

Wij zijn op zoek naar ouders die een actieve bijdrage willen leveren in de ouderraad. 

Neem voor meer informatie contact op met Jurgen van der Kruijssen, secretaris van de oudervereniging op 06-10830585, 
of mail ovdewilderen@skozok.nl 

Kalender Weet je? 

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 18 november 

a.s.  
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D’n aftrap Nieuws 

Lieve kinderen van De Wilderen, 
  
Ik hoop maar, dat Zwarte Piet niet vergeet deze brief naar jullie te brengen, want de postpiet is ook wel 
eens vergeetachtig en soms zit er een pepernoot in zijn achterband, waardoor het niet lukt om de brief 
te brengen. 
  
Deze brief is eigenlijk wel heel belangrijk!! 
  
Ik vind het fijn dat jullie zo je best doen om mij vrolijk te maken met al jullie mooie tekeningen en werkjes. Daardoor ben ik inderdaad 
heel blij en zal ik extra mijn best doen om alle cadeautjes op tijd bij jullie te krijgen. 
Maar als ik bij jullie in Nederland ben, dan kan ik natuurlijk niet bij de kindjes in andere landen zijn en in sommige landen hebben kin-
deren zoals jullie geen speelgoed voor thuis en op school. Dat komt dan soms, omdat daar oorlog is geweest of omdat daar geen speel-
goedwinkels zijn waar kinderen speelgoed kunnen kopen. 
Sinterklaas zou het daarom helemaal geweldig vinden als jullie allemaal een speeltje, bv een beer, een auto of een leuk spel waar jullie 
niet meer mee spelen, aan deze kinderen willen geven. 
 
Dat kun je dan zelf geven op zondag 27 november in de grote Kerk. Daar is om 11.00 uur een mis waar Sinterklaas en zijn Pieten ook 
naar toe komen om al het speelgoed wat jullie hebben meegebracht, te verzamelen. 
 
Je mag natuurlijk verkleed komen. Verkleed zoals mijzelf of als Zwarte Piet, dan kunnen we samen met elkaar Sinterklaasje spelen. 
 
Vertel het ook tegen je mama, papa, broertje, zusje en opa en oma, dan kunnen zij ook mee helpen.  
Misschien wil je meester of juf ook wel komen 
Zullen we samen deze kinderen heel vrolijk en blij maken? 
Dan hebben we het zelf ook heel leuk!! 
  
Tot zondag allemaal. 
  
Sinterklaas 
 

Kalender Weet je? 
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Weet je? 

Anwen 5A  Thomas 5A 

Lieke 7A  Bram 6B 

Lauriene 5C  Robin 1-2C 

Isa 5B  Jennifer 1-2D 

Hugo 1-2D  Claire 8B 

Nina 5B  Mats 1-2E 

Sarah 5A  Bram 1-2A 

Sjors 3B  Guus 1-2A 

Laura 5A  Rosa 8A 

Renske 4A  Beuk 5A 

Tein 4B  Joey 3A 

Selina 7B  Aron 7C 

Sarah 4A  Dewi 4A 

Max 3C  Tobias 3C 

Siem 1-2E  Bart 4B 

Nikki 3C  Lars 8A 

Lucas 1-2B  Merijn 5B 

Ayelen 5C    



6 

 

D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Weet je? 

Hanna 1-2C  Julian 5C 

Anne 5C  Senna 4A 

Lotte 1-2D  Tijn 4A 

Sam 1-2B  Julian 1-2C 

Jaroshan 6B  Julian 8A 

Lieke 1-2B  Levi 1-2B 

Manon 1-2E  Jaidey 5C 

Tygo 1-2A  Juultje 4B 

Jolijn 4B  Anna 5A 

Tuana 1-2E  Lucas 1-2E 

Anouk 8B  Sterre 8A 

Lynn 4A  Kate 1-2B 

Nieke 5A  Ricky 5A 

Diede 8B  Jeremy 8A 

Guusje 8B  Alicia 6A 

Jip 1-2C  Jelle 7A 

Niek 5C    
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D’n aftrap Nieuws Weet je?  

 

Kalender 

Speculaas en marsepein vroeger liefdessnoepjes waren. Was 

een jongen verliefd op een meisje, dan kreeg ze een figuurtje in 

één van deze twee lekkernijen. Vaak was het een ventje of een 

hartje. Wanneer het meisje de jongen niet mocht, brak ze het 

figuurtje in twee. Vandaar ook de uitdrukking “iemand zijn hart 

breken”. Een taai-taai pop werd dan weer cadeau gedaan aan 

iemand die je echt niet mocht. Het uitstrooien van snoepgoed 

zou teruggaan op het zaaien.  

De roe 
Een roe is een soort kleine bezem van takjes die aan elkaar werden 

vastgebonden met een touwtje. De roe werd gebruikt om de schoor-

steen proper te vegen alvorens de pakjes naar beneden te gooien. En 

vermits Zwarte Piet die roe altijd bij zich had, kon die meteen ook ge-

bruikt worden om stoute kinderen een fiks pak op hun billen te geven 

wanneer ze dit verdienden. 

De outfit van Sinterklaas 
Sinterklaas draagt een mijter, een mantel en een staf omdat hij een 

katholieke bisschop is. Hij is wel de enige waarvan de mijter en de 

mantel rood mogen zijn, de kleur van liefde en liefdadigheid. Nog een 

voorrecht van de Sint is dat zijn staf een grotere krul mag hebben. De 

tabberd is de paarse rok die de Sint onder zijn mantel draagt en niet de 

mantel zelf zoals wel eens wordt gedacht.  

De chocoladeletters 
Op het eind van de 19de eeuw werd de chocoladeletter in de 

fabriek gemaakt. Het lettertype gebruikt voor de chocolade-

letter is de Egyptienne, een populair lettertype uit die tijd. Het 

is ook een heel handig type voor chocoladeletters omdat er 

geen dunne kanten aan zijn. Zo blijft de chocoladeletter beter 

heel! Ieder jaar worden er zo'n 12 tot 14 miljoen geproduceerd 

waarvan zo'n 65 % uit melkchocolade. Sommige letters worden 

minder gemaakt dan andere om verschillende redenen. De I 

bijvoorbeeld omdat ze te dun is, de T omdat ze maar een klein 

verbindstukje heeft en dus broos is en letters als de Q, de X en 

de Y omdat ze in Nederlandse woorden weinig voorkomt.  


