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D’n aftrap 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Vrijdag 13 oktober hadden we met het team een studiedag onder leiding van een extern bureau over visie/
missie. We startten met een korte oefening uit de  ‘Insights discovery’ methode. 
Dit helpt om meer inzicht te krijgen in de manier van denken, werken en communiceren voor jezelf en de men-
sen om je heen. 
 
We hebben de belangrijkste waarden voor het onderwijs op de Wilderen in kaart gebracht. 
Daarna hebben we nagedacht over de Wilderen als merk, wat willen beloven aan ouders/de kinderen van onze 
school? Hoe willen wij dat ouders over onze school praten? Tenslotte spraken we over welk bekend persoon 
vanuit politiek/tv/sport we als boegbeeld voor onze school willen zien. 
 
Epke Zonderland moest de strijd aangaan met o.a. Koningin Maxima en Max Verstappen. Elk teamlid kreeg 3 
stemmen. Epke bleek de persoon met de meeste stemmen, vooral vanwege zijn gedrevenheid, uitstraling, flexi-
biliteit, doorzettingsvermogen en openheid. 
Deze studiedag heeft veel input opgeleverd voor de visie van de Wilderen en krijgt een vervolg op woensdag 6 
december. De kinderen zijn dan wederom vrij. 
  
In de week van 13 tot en met 17 november hebben we onze eerste ‘spreekuurweek’ gepland. 
Vorig jaar kregen we vaak te horen dat de tijd tussen de kennismakingsgesprekken en de eerste ouderavonden 
te lang was. Vandaar dat we nu een spreekuurweek ingepland hebben. 
Deze week hebben we geen vergaderingen gepland zodat leerkrachten na schooltijd de tijd hebben om met u in 
gesprek te gaan. 
 
Het kan zijn dat de leerkracht u uitnodigt maar u kan zelf ook aangeven als u een gesprek wenst. 
U ontvangt hierover nog een brief. Voor de leerlingen van groep 8 worden allemaal gesprekken gepland, zij ont-
vangen hiervoor een uitnodiging van de leerkracht. 
  
Dinsdag 10 oktober heeft de wijkagent zijn eerste spreekuur van dit schooljaar gehouden. 
De volgende zijn gepland op 8 november en 14 december steeds van 8.15 tot 9.15 uur. 
Hebt u vragen, tips of opmerkingen, dan kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid. 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 
Directeur BS De Wilderen 
Meester Slootsweg 1 A 
5581 AS Waalre 
Tel. 040 2213535 
  

  

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 
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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. 

 
EVEN VOORSTELLEN 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het toezicht houden bij het overblijven wordt door een combinatie van vrijwilligers en beroepskrachten van Kinderstad ge-
daan. 
 
Van de vrijwilligers heeft ongeveer de helft van het team geen kinderen (meer) op De Wilderen zitten. 
Het zijn Marion, Carla, Annemie, Annahita, Saskia, Olga en Angelique. 
 
De overige vrijwilligers willen we even voorstellen: 
bij groep 3, Natascha Tholen, mama van Milan, Finn en Levi, 
                   op maandag, dinsdag en donderdag, 
bij groep 4, Diny v/d Horst, op donderdag,  mama van Famke en Maud, 
                   Denise van Wanrooij,op dinsdag, mama van Zea en Vajen, 
                   Bianca Groenen, op donderdag, mama van Nikki, 
bij groep 6, Hayza Maseih, op maandag, mama van Shams, 
bij groep 7, Diny v/d Horst op dinsdag,  
                   Hayza Maseih, op dinsdag en donderdag. 
 
Bij de groepen 1 en 2 wordt er toezicht door alleen beroepskrachten gehouden. 
 
Als er interesse is om ook vrijwillige overblijfkracht te worden, kan er gemaild worden naar de coördinator: 
eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
(voor andere vragen kan ook dit mailadres gebruikt worden). 
 
Team Eetclub De Wilderen. 

 

 

Kalender Weet je? 
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Beste allemaal, 
 
Vorige maand hadden we een oproepje geplaatst om lege statiegeldflessen op school in te leveren om hiermee 
geld in te zamelen voor St. Maarten.  
 
Iedereen ontzettend bedankt voor jullie hulp om ons hiermee te helpen.  
 
We hebben  €89,25 opgehaald.  
 
!!!!Dit zijn meer dan 350 lege fles-
sen !!!! 
 
Het bedrag hebben we inmiddels over-
gemaakt.  
 
Liefs, Sanne en Bo (groep 6B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluiting van het W.O.C 

 

Het was Woensdag 11 Oktober de afsluiting van dit eerste W.O.C van dit schooljaar. Het thema van deze W.O.C 

was: Griezelig eng! Met de groepen 6,7&8 gingen we onder andere toneel spelen,het over machines,enge die-

ren enzovoort. Het was best druk in de school, en rond 6 uur begon het en rond 7 uur eindigde het. Er waren 

ook sommige kinderen leuk verkleed, en sommige klassen waren ook leuk versierd! Het was ook al een beetje 

donker en dat maakte het al wat enger (wat perfect bij het thema paste!). Alles in de school zag er wel leuk en 

griezelig uit. 

Groetjes twee meiden uit 7B 

 

 

Kalender Weet je? 
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Traditioneel doet Sint en zijn gevolg daags na de landelijke intocht Waalre-dorp aan. 

De Goedheiligman zal op zondag 19 november a.s. samen met een boel Pieten en begeleid door Harmonie Juli-
ana weer feestelijk worden ingehaald in Waalre en door burgemeester Jan Brenninkmeijer welkom worden ge-
heten. 

De stoet vertrekt om 14.15 uur vanaf het Stations koffiehuis. Vanwege de 
werkzaamheden aan de Markt zal de grote ontvangst dit jaar op 
de parkeerplaats bij Kindcentrum De Wilderen zijn. 

Rond 14.30 wordt Sint daar verwacht en natuurlijk valt er dan weer van 
alles te beleven. 

Dus zorg dat je erbij bent en neem papa en mama en opa en oma mee!!!! 

De rondgang door het dorp is dit jaar op zaterdag 2 en zondag 3 december. 

  

Met vriendelijke groet, 

Vereniging voor de jeugd 

 

Sint Maartensvuur2017  

11 November is de feestdag van Sint Martinus. Hij was een Romeins soldaat die onder andere bekend is gewor-
den omdat hij een arme verkleumde bedelaar de helft van zijn warme soldatenmantel gaf en wat geld om eten 
te kopen. Volgens de legende verscheen de volgende nacht Jezus zelf in zijn droom, maar dan in de gedaante 
van die bedelaar. Hij bekeerde zich, liet zich dopen, werd tot bisschop van Tours benoemd en deed nog veel 
goede dingen voor de mensen en  het christendom. 

 

Na zijn dood in 397 werd in de Franse stad Tours waar hij bisschop was geweest een grote kerk met zijn naam 
gebouwd. Hierover gaat nog een tweede legende, van 2 bedelaars, een lamme en een blinde. Die hielpen elkaar 
en konden goed in leven blijven van de giften van passerende mensen. Toen verteld werd, dat het lichaam van 
Martinus door hun straat zou worden gebracht naar die nieuwe kerk, vreesden ze, dat hij hen zou genezen. Dan 
zouden ze niet meer ziek zijn en gewoon moeten gaan werken. Dus zochten ze een andere straat op. Maar we-
gens werkzaamheden aan de weg kwam het lichaam van Martinus toch nog langs die bedelaars … en zij werden 
inderdaad genezen! 

 

Elk oneven jaar organiseert het Sint-Martinusgilde uit Waalre een lampionnenoptocht en een groot kampvuur, 
dat Sint-Maartensvuur is gaan heten. Het vuur en de lampionnen zijn de symbolen van licht en warmte in koude 
donkere dagen. Warmte van buiten, maar ook warmte van binnen. Daarom is er warme chocolademelk voor 
alle kinderen en zolang de voorraad strekt ook voor de ouders en andere belangstellenden. En het gilde deelt 
voedzame eierkoeken uit. Bij het grote vuur beeldt het gilde het verhaal van Martinus en de bedelaar uit, com-
pleet met een bedelaar, Martinus te paard, het zwaard en de mantel, trommen, vlaggen en bazuinen. 

De start is om 18 uur in de grote kerk aan de Markt in Waalre. Daar vertelt diaken Bas Leijtens over de beteke-
nis van Martinus. Langs de route hebben de bewoners pompoenen uitgehold en versierd, al dan niet met licht-
jes erin. De vrijwillige brandweer Waalre verzorgt het aansteken van de brandstapel en let op de veiligheid. Ook 
de E.H.B.O.-vereniging is ter plaatse en buurtbewoners letten tijdens de tocht op de deelnemers. Rond 20.00 
uur is het programma afgelopen en kan iedereen lekker opgewarmd huiswaarts keren. 

Kalender Weet je? 
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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  
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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 
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Weet je? 

Roliana 6A  Thomas 6A 

Anwen 6A  Olive 1-2E 

Lieke 8A  Bram 7B 

Lauriene 6C  Robin 3B 

Rosalie 4C  Jennifer 1-2B 

Hugo 3C  Reeve 4B 

Nina 6B  Mats 3B 

Sarah 6A  Bram 1-2D 

Sjors 4B  Guus 1-2D 

Laura 6A  Lotus 1-2B 

Renske 5A  Beuk 6A 

Tein 5B  Doris 2-3A 

Selina 8B  Joey 4A 

Sarah 5A  Aron 8C 

Max 4C  Dewi 5A 

Siem 3B  Wesley 1-2E 

Nikki 4C  Tobias 4C 

Floris 6B  Bart 5B 

Lucas 2-3A  Merijn 6B 

Ayelen 6C     


