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D’n aftrap 

 

 

 

 

 

 
Beste allemaal, 
 
Het laatste Wilderikje van 2016. Ook de laatste weken in het oude gebouw. Aan het einde van een kalenderjaar kijken 
mensen vaak terug op wat er allemaal is gebeurd. En dat is meestal heel wat. Hier op school kijken we voornamelijk 
vooruit! Want in 2017 starten we in ons nieuwe gebouw, gaan we nog intensiever samenwerken met Kinderstad en 
draag ik de school per 1 februari over aan Gerry de Bruyn (ik blijf nog wel een paar weken voor een goede over-
dracht). 
 
Maar het is nog geen januari 2017. Met de kinderen vieren we met kerst met een kerstontbijt op woensdagochtend 21 
december, nemen we afscheid van het oude gebouw op 22 december en gaat het team aan de slag met de verhuizing 
op 23 december (de kinderen zijn dan vrij). 
 
Ik wens u allen een hele mooie kersttijd toe, met veel aandacht voor elkaar en voor anderen. 
 
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 verhuizen. 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 principe betekent dit dat 

de zomervakantie begint op vrijdagmiddag 12.30 uur in plaats van  de donderdagmiddag. 

Kalender Weet je? 

MEDEDELING VAN KINDERSTAD EETCLUB 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf januari 2017 wordt het spelen na de lunch bij de TSO anders geregeld. 
Dit moet omdat de speelplaats bij de nieuwe school nog niet aangelegd is in de eerste maanden van 
2017. 
 
De groepen 1, 2 en 3 gaan buiten spelen in de tuin bij locatie Donderstralen. 
De groepen 4 gaan in sporthal Hoeveland spelen op het veld naast het voetbalveld. 
Deze kinderen MOETEN GYMSCHOENEN DRAGEN in de sporthal. 
Gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. 
 
De kinderen van de groepen 7 en 8, die voetballen tijdens de TSO, gaan iedere overblijfdag binnen voet-
ballen op het voetbalveld in de sporthal. 
Wel met gymschoenen aan. 
De overblijfkinderen van de groepen 5 en 6 en de overige kinderen van groep 7 en 8 spelen buiten. 
Op het grasveld naast de sporthal of in de pannakooi. 
 
OUDERS/VERZORGERS van overblijfkinderen uit groep 4: 
denk eraan om vanaf januari gymschoenen mee te geven op hun overblijfdag(en)! 
 
Indien er nog vragen zijn kunt u mailen naar: 
eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
of bellen naar: 040-2217232. 
 
TEAM Eetclub De Wilderen. 
 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=Gqdh0qkq--aC5R96i87nS0dtWGn9c7hA37nSYYwNrBUZUBbZtiLUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
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D’n aftrap Nieuws 

Driekoningen 

 

“Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed…” 

Ken je dat liedje? Hier en daar in Nederland gaan rond het feest van 
Driekoningen groepjes kinderen langs de deuren. Ze zingen overal hun 
lied en verdienen daarmee wat snoep. 

In Waalre doen we ook aan Driekoningen-zingen. Niet voor het snoep, 
maar voor mensen uit Waalre die in de Derde Wereld werken. Met het 
geld dat we hier ophalen, kunnen ze daar heel veel goeds doen. Hier-
over hebben mensen van het pmc (parochieel missiecentrum) verteld in 
de groepen 5 t/m 8, in de week ná Sinterklaas. 

 

Hoe gaat het? 

Als je in groep 5 of hoger zit kun je meedoen. Op zondag 8 januari (dus de laatste zondag van de kerstvakan-
tie!) gaan we zingen. 

We verwachten je dan om 10.15 uur in Het Klooster aan de Hoogstraat in Waalre. Daar zorgt het pmc dat je op 
een echte koning gaat lijken, met een mooie kroon en mantel. Per groepje van drie kinderen krijg je ook een col-
lectebus en een lijstje met straten waar je gaat zingen. Meestal zijn dit straten dicht in de buurt van je eigen 
huis. 

Daarna ga je aan de slag. Met een paar uurtjes zingen kun je heel veel geld ophalen voor het goede doel! Ben 
je klaar - dat is waarschijnlijk tussen 13.00 en 14.00 uur - dan breng je de collectebus terug naar Het Klooster. 
Daar krijg je nog iets lekkers en een klein cadeautje. 

Je kunt je opgeven met twee andere kinderen waarmee je samen in het groepje wilt, maar alleen of met z’n 
tweeën kan ook. Dan maakt het pmc een groepje.  

 

Doe je ook mee? 

Als je in groep 5 t/m 8 zit heb je op school van het pmc een brief over het Driekoningen-zingen gekregen met 
een aanmeldstrook. Wil je meedoen maar ben je vergeten om het strookje op tijd op school in te leveren? Geen 
probleem, je kunt je ook aanmelden via e-mail (pmcwaalre@gmail.com). Aan het einde van de kerstvakantie 
word je nog gebeld zodat je het Driekoningen-zingen niet vergeet. 

Voor meer informatie: bel dan naar Theo Wouters, tel 040-2214087 of mail naar pmcwaalre@gmail.com.  

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 20 januari a.s.  

mailto:pmcwaalre@gmail.com
mailto:pmcwaalre@gmail.com
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Hallo allemaal 
 
Op zondag 22 januari 2017 organiseren de Opleidingsorkesten van Harmonie Juliana en de Jeugdcommissie van A.W.C. 
De Keien een spetterend Concert Carnavalesk Kids. Na het binnentrekken van de jeugdprinssen en hun adjudanten kan 
het concert los barsten. De leerlingendrumband en leerlingenorkest zijn hard aan het repeteren om een gezellig en leuk 
concert voor de jeugd neet te zetten. Tijdens het concert zullen er optredens zijn van de Mini’s en de Midi ’s van A.W.C. de 
Keien. Ook deze keer hebben we weer een zanger en zangeres om enkele liedjes live mee te zingen. Kortom, 1 groot feest 
wat je niet mag missen. 
Ben je benieuwd geworden naar het optreden van De Leerlingendrumband, het Leerlingenorkest en de Dansgarde, kom 
dan op zondag 22 januari 2017 naar het Klooster in Waalre, aanvang 14.11 uur. Kaarten zijn gratis voor kinderen tot en 
met groep 8. Kinderen moeten wel in het bezit zijn van een entree kaartje. Volwassenen betalen €5,00. Kaarten verkrijg-
baar bij Het Klooster, Keurslagerij Vos en kaartverkoop@harmoniejulianawaalre.nl.  
 
Tot 22 januari 2017 
 
 

 

Kalender Weet je? 

mailto:kaartverkoop@harmoniejulianawaalre.nl
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D’n aftrap Nieuws 

 Manus uit groep 3A heeft dit leesplankje gelegd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen tijd hebben we veel gedaan. 

We hebben N.O.C. (nieuw onderwijs concept) gedaan. We hadden N.O.C. op dinsdag en op donderdag. We hadden ook 

surprise dat houd in dat we lootjes trekken. We moeten voor elkaar een cadeau maken. En op school pakken we het uit. er 

kwam een piet in onze klas terwijl we bij de gym waren. En de volgende dag mochten we alles lekker op eten. We hebben 

erg veel zin in Sinterklaas 

Groetjes Margot en Roosmarijn  

7B 

 

Bijdrage voor het Wilderikje  groep 7b 

Kalender Weet je? 
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 Groep 7b 

Wilderikje! Gemaakt door: Rens Beek, Renske van de heuvel en Jet van zon.          

Groep 7b is de kleinste klas van de Wilderen. 

Maar niet de stomste en de rustigste. We zijn ook met de surprises begonnen (Dat zijn een soort cadeautjes) je kunt veel 

bedenken bijvoorbeeld : als iemand van friet houdt dan kan je een grote frietzak maken, en als iemand van kanoën houdt 

dan kan je een kano maken. Maar we hebben niet alleen maar surprise want de Sint komt ook nog langs. We hebben niet 

alleen leuken dingen want we moeten ook veel leren gelukkig hebben we een leuke meester en juf,  en dat  maakt het le-

ren leuk. Maar groep zeven is wel een van de moeilijkste 

schooljaren.  

We leren Engels met Groove me dat is een side waar je met 

muziek Engels gaat leren.  We maken ook gebruik werkbladen 

voor Engels. We leren ook dingen die niet in het boek staan. 

Voor als we klaar zijn. We weten bijvoorbeeld dat de grootste 

vulkaan in Amerika de verenigde Staten ligt, en wat de gevol-

gen ervan zijn als die uitbarst. En er staat dingen in de ge-

schiedenisboeken die we ook in de klas hebben. Want we heb-

ben een paddenstoel die heel brandbaar is en daar maakte ze 

vroeger vuur mee. We hebben ook dyslectische kinderen, die 

helpt de meester bij het lezen, ze zijn nu het boek rare geluiden  aan het lezen. We krijgen ook kaarten om beter te leren. 

We leren ook dingen via de computer, bijvoorbeeld: spelling via basispoort en rekenen via Ambrasoft. We krijgen ook een 

werkstuk voor onze neus geschoven. Hij gaat over Europa we hebben veel dingen geleert via topografie. Wij doen dat in 

groepjes van 2 of 3 personen. De groepjes mogen we zelf kiezen dat doen we vaker. Maar we doen niet alleen groepjes 

kiezen maar we gaan ook soms schriften trekken. Dan trekt de juf 2 schriften en daar staan dan twee namen en die werken 

dan samen. We krijgen ook nieuws begrip dat is een programma waar we leren over de laatste nieuwtjes (je kunt het ook 

begrijpend lezen noemen) we moeten dan eerst alleen de tekst lezen en daarna gaan we de tekst lezen met de juf of 

meester, en dan krijgen we opdrachten over dat onderwerp.Onze school krijgt een nieuw schoolgebouw. Het oude speel-

plein word natuurgebied. De oude school word gesloopt en dat word het nieuwe schoolplein. Het t.s.o. (tussen school op-

vang) en het b.s.o. (buiten school opvang) word gesloopt. Dat word ook speelplein. Het b.s.o. en het t.s.o. komt in het 

schoolgebouw. dit is het nieuwe schoolgebouw. 

 

Bij sinterklaas komen er ook pieten met snoepgoed langs. En de hele school krijg cadeautjes. Bij kerstmis maken wij een 

kerstdiner. Dan neemt ieder kind een schaal met lekker kersteten mee met lekker kersteten mee. Bijvoorbeeld: een schaal-

tje croissantjes mee.  

 

 

 

Kalender Weet je? 

https://www.dewilderen.nl/
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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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Weet je? 

Sofie 3B  Pom 8A 

Julian 1-2C  Alia 1-2A 

Amber 5B  Femm 1-2A 

Tim 7B  Eline 3B 

Lonneke 7A  Ruben 8A 

Daan 6A  Lian 1-2A 

Meike 6A  Leon 4B 

Eveline 5B  Famke 3B 

Diego 8A  Anna 8A 

Sohani 5C  Duuk 1-2B 

Milan 8B  Cas 7C 

Daan 1-2D  Helena 7A 

Juia 6B  Janky 8B 

Vera 6B  Sebastiaan 1-2D 

Ruben 4B  Moa 8B 

Stijn 5A  Jorma 8B 

Lotte 1-2A  Nicolas 3C 

Thomas 7C    
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Kalender 

De eerste versierde Kerstboom dateert uit 1510 en wel 

uit het plaatsje Riga in Letland. De eerste geschiedschrij-

ving over een kerstboom dateert terug naar 1531  

Je kent het vast wel uit films en series: de Christmas Stocking. Waarom han-
gen Amerikanen, Britten en mensen in andere landen zo’n sok aan de 
schouw? Nou, in eerste instantie was het geen sok, maar een schoen voor de 
open haard. 

Volgens het verhaal liet St. Nicholas een zak met goud door een schoorsteen 

vallen. De zak viel in een schoen die toevallig bij de open haard aan het dro-

gen was (goh, waar kennen we het zetten van een schoen nog meer van?). 

De zak met goud was bedoeld voor de vader van drie dochters, zodat zijn 

dochters konden trouwen.  

Al decennialang gebruiken mensen Engelenhaar om de boom te ver-

sieren. Waarom is die traditie ooit ontstaan? Door Engelenhaar in de 

boom te hangen, wilden mensen laten zien dat echte Engelen de 

boom hadden versierd, er waren wat van hun prachtige haren achter-

gebleven. Later werd het Engelenhaar vervangen door de zilveren en 

anderkleurige slierten, maar de gedachte erachter is nog steeds het-

zelfde.   

Wist je dat het geven van kerstcadeaus aan kinderen, maar ook aan on-

ze vrienden en geliefden, verwijst naar de cadeaus die de drie wijzen op 

kerstochtend aan kindeke Jezus hebben gegeven?   

Je hoort vaker dat men vroeger echte kerstkaarsjes in de 

boom zette. En dat klopt, al  sinds het midden van de 

17de eeuw deed men kleine kaarsjes in de kerstboom. 

Maar sinds het einde van de 19e eeuw werden die zo 

langzamerhand vervangen door elektrische kerstlampjes. 

In 1882 bedacht Edward Johnson, de assistent van Tho-

mas Edison, namelijk het gebruik van elektronische kerst-

verlichting.   


