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D’n aftrap 

 
 

 Beste ouders/verzorgers, 
  
Het jaar 2017 loopt op een eindje. 
Een jaar waarin veel is gebeurd. 
Als eerste de start in het nieuwe schoolgebouw, wat een luxe! 
We zijn erg blij met de mooie ruime, lichte lokalen. 
  
1 februari een nieuwe directeur. 
Vanaf het begin heb ik me op De Wilderen meteen ‘thuis’ gevoeld. 
Ik zie het dan ook als een enorme uitdaging om samen met het team, kinderen en ouders De Wilderen te laten 
stralen. 
Er gebeuren hele mooie dingen, we zijn volop in beweging om de positieve ontwikkelingen verder uit te bou-
wen. 
  
In december zijn de leerpleinen geleverd. 
Samen met het team is er goed nagedacht over de inrichting hiervan. 
We zijn dan ook enorm trots op het resultaat. 
Het biedt volop mogelijkheden om onze leerlingen verschillende werkvormen aan te bieden. 
Als u het nog niet gezien hebt, kom maar eens kijken! 
  
Helaas hebben we ook te maken met een tekort aan vervangers. 
Gelukkig hebben we nog geen klassen naar huis hoeven te sturen maar het is niet altijd makkelijk. 
Mocht u zelf (of iemand kennen) in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid en ons wil helpen in nood dan 
hoor ik dat heel graag. 
  
Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
Geniet van de vakantie. 
Wij zien de kinderen graag 8 januari terug op school. 
Gaan we er samen weer een mooi jaar van maken. 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

 

Kalender Nieuws 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 
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Nieuws uit de MR 

Beste ouders, 

De afgelopen 2 weken heeft de MR verkiezing plaatsgevonden. Bij deze willen wij alle 134 ouders bedanken die 

hun stem hebben uitgebracht op een van de kandidaten. Op basis van jullie stemmen is Jacques Croes met 88 

stemmen en Iris Gerards-Bex met 62 stemmen gekozen. Zij zullen naast Diana Rahusen, Ellis Daanen en Brechtje 

Poelman het komende jaar de ouders vertegenwoordigen in de MR. 

Naast je stem uitbrengen hebben we jullie ook gevraagd aan te geven wel-

ke onderwerpen jullie belangrijk vinden om te bespreken in de MR.  

Om een topic lijst te kunnen samenstellen hebben wij alle onderwerpen 

verdeeld in categorien. Onderwijsvernieuwing (incl. WOC) vinden jullie het 

belangrijkste onderwerp met op de voet gevolgd door passend onderwijs. 

Op nr. 3 staat schooltijden waaronder de discussie rondom het continu 

rooster.  

Als laatste hebben we jullie gevraagd op welke wijze je geïnformeerd wilt 

worden over de onderwerpen die in de MR besproken worden. Met (51%) gaat de voorkeur uit naar het Wilde-

rikje. De huidige manier van communiceren was slechts voor 5% van de stemmers voldoende.  

Bij deze willen wij Vivian van Gaal hartelijk danken voor haar deelname aan de verkiezingen. Het was een close 

race.  

Daarnaast willen wij Ingrid van de Ven en Dianne Bogaievsky bedanken voor hun jarenlange inzet in de MR! 

Namens de MR, 

Brechtje Poelman 

 

   

Kalender 
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Carnavalsoptocht 2018 

Oproep voor kinderen die het leuk vinden om mee te lopen in de grote carnavalsoptocht van Aalst naar Waalre 

op zaterdag 10 februari 2018. Je kunt samen met vriendjes/ vriendinnetjes, broertjes/ zusjes en natuurlijk papa-

s/ mama's een mooie wagen bouwen of een leuke loopgroep vormen.  
 

Heb je zin, doe dan mee!! We zien jullie graag schitteren in de carnavalsoptocht..... 

 

Je kunt je opgeven via info@leegtebouwadvies.nl 

 

 

Kalender 

CONTACTGEGEVENS voor overblijven (TSO) via Kinderstad Eetclub De Wilderen: 

Aan- of afmelden of ziekmelden (voor 09.00 uur)  via de voicemail: 

• voor groep 3 t/m 8:  06-57318167 of via email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

• voor groep 1 en 2:  040-3045257 of via email van Kindcentrum De Wilde-

ren:  dewilderen@kinderstadwaalre.nl 

 

Verdere informatie is te vinden: op de website van de Eetclub:   www.eetclubopschool.nl 

(daar vindt men ook het aanmeldformulier en wijzigingsformulier) Of op de website van De Wilderen on-

der het kopje “TSO”. 

Directeur Kindcentrum De Wilderen: Ilse Obdeijn, tel. 040-3045250 

email: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl  

Coördinator Eetclub: 040-2217232 

email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=6F-DNWJXY7RYGoefC9D-yJYMpgrzIPQR6dd2YEeqBQNf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=tU8bRaHh_MlFbCxF0sJXKCgYvM4XJnR4LNbhpKPj6Khf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3adewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=UIz1rx9icZVe7wkEpMeL76uwNEwK35wsC1fz9GqNtgRf4WTwdYbUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.eetclubopschool.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=2qREt6b_xILwot-K6i5zm6WFbvBPDU_UeP3B-r3yInhf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3ai.obdeijn%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=6F-DNWJXY7RYGoefC9D-yJYMpgrzIPQR6dd2YEeqBQNf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
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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. Hierover 
hebben mensen van het pmc (parochieel missiecentrum) verteld in de groepen 5 t/m 8. 

Hoe gaat het? 

Als je in groep 5 of hoger zit kun je meedoen. Op zondag 7 januari (dus de laatste zondag van de kerstvakan-
tie!) gaan we zingen. 

We verwachten je dan om 10.00 uur in Kindcentrum De Wilderen (ingang KDV). 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 
collectebus 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 De Wil-
deren. 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. Deze kun je t/m 20 december inleveren bij je juf of meester. 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) t/m 31 december. Aan het einde van de kerstvakantie word je nog ge-
beld zodat je het Driekoningen-zingen niet vergeet. 

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

mailto:pmcwaalre@gmail.com
mailto:pmcwaalre@gmail.com
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Hanna 3B  Senna 5A 

Anne 6C  Tijn 5A 

Lotte 2-3A  Julian 3C 

Sam 3B  Krijn 1-2B 

Jaroshan 7B  Sanne 1-2E 

Lieke 2-3A  Levi 2-3A 

Manon 1-2E  Jaidey 6C 

Tygo 3C  Juultje 5B 

Jolijn 5B  Anna 6A 

Tuana 3B  Kate  2-3A 

Lynn 5A  Elise 1-2C 

Nieke 6A  Ricky 6A 

Jip 3C  Lara 1-2C 

Niek 6C  Alicia 7A 

Julian 6C  Jelle 8A 
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Noor 1-2D  Selina 1-2C 

Sofie 4B  Thomas 8C 

Julian 3C  Alia 1-2D 

Amber 6B  Jan 1-2B 

Tim 8B  Femm 1-2D 

Lonneke 8A  Eline 4B 

Daan  7A  Mare 6C 

Meike 7A  Liam 3C 

Eveline 6B  Leon 5B 

Sohani 6C  Famke 4B 

Daan  1-2B  Duuk 3B 

Dewi 1-2C  Tygo 1-2D 

Vera 7B  Cas 8C 

Ruben 5B  Helena 8A 

Stijn 6A  Sebastiaan 3C 

Lotte 3C  Nicolas 4C 


