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D’n aftrap 

 

 

 

 

 

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl  

Het volgende Wilderikje verschijnt medio februari 

 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Wat een mooie ochtend was dat, de eerste maandag na de vakantie. Enthousiaste kin-
deren en ouders in ons nieuwe gebouw. Natuurlijk zijn er nog puntjes op de i te zetten, dat 
komt. 
 
Zoals u weet is Mw. Gerry de Bruyn vanaf 1 februari de nieuwe leidinggevende van De 
Wilderen. Ik ben vanaf dan tot de carnaval nog regelmatig op school aanwezig om te zor-
gen voor een goede overdracht.  
 
Hierbij wens ik u en uw kinderen een mooie schooltijd toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lonneke Bindels 
Directeur a.i. 
 

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

. 

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. 
 

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 “TSO”. 

 
Directeur Kindercentrum Waalre:   
 
040-2222364  (locatie Het Klooster) 
email: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl 
 
Coördinator Eetclub:       
040-2217232 
email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=Gqdh0qkq--aC5R96i87nS0dtWGn9c7hA37nSYYwNrBUZUBbZtiLUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=T6f0UMTttZAL-PgNDBjgEFUxMpJMTPSSnW_6oA2HkiNYIf-V-z7UCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=-ti4266eOJvvs0kHWCQmi93JSOU_D8XNW5v0tdh6taFYIf-V-z7UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.eetclubopschool.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=e4bLT1zxFnvczf_oYupXCxvp1VzIkKJmJVmeNNrQ03pYIf-V-z7UCA..&URL=mailto%3ai.obdeijn%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=T6f0UMTttZAL-PgNDBjgEFUxMpJMTPSSnW_6oA2HkiNYIf-V-z7UCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
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D’n aftrap Nieuws 

De Wilderen is verhuisd. 

Maandag 9 januari 2017 was het een spannende dag 

voor alle mensen die betrokken zijn bij basisschool De 

Wilderen. Het nieuwe gebouw is namelijk vanaf deze dag 

in gebruik genomen. 

Een korte impressie van de opening is te zien via deze 

link. Met dank aan JB Films. 
 

Groep 1-2 
 
Daar zijn we dan het eerst in het nieuwe jaar. Een nieuwe school met nieuwe klassen, nieuwe spullen, nieuwe 
kansen. Voor allemaal een grote ontdekkingsreis die we met veel plezier aangaan. 

Wat we daarbij als kans zien is het gebruiken van de hal. We hebben daar een leerplein georganiseerd waar 
onze kinderen zelfstandig kunnen en mogen werken. De leerpleinen hebben een verschillende inhoud. Een gro-
te constructiehoek waar met allerlei verschillende materialen gewerkt 
kan worden. Een klein constructiehoek waar met b.v lego, knex, zoub 
en andere materialen gewerkt kan worden. Er is een zand- en mais-
bak en een bak met kleine bouwblokjes. De lees/schrijfhoek biedt 
groep 1/2/3 de kans om samen te ontdekken wat ze allemaal al kun-
nen en hoe ze van elkaar kunnen leren.                                                                                                                           
 
En tot slot is er een themahoek. In deze hoek wordt om de zoveel tijd 
gekozen voor een andere vorm en inhoud.  Op dit moment is het een 
grote leeshoek waar 1/2/3 ook weer van en met elkaar met lezen be-
zig kunnen zijn.  
 

We zijn heel 

blij met deze nieuwe vorm van werken die van ons en 

onze kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid 

vraagt. En die onze kinderen vele nieuwe mogelijkhe-

den biedt om te ontdekken wat ze allemaal al zelf kun-

nen. Bovendien ontmoeten de kinderen tijdens deze 

leermomenten steeds nieuwe kinderen van andere 

klassen en hebben ze steeds weer andere en nieuwe 

contacten en leermomenten.  

Leerkrachten groep 1/2 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kalender Weet je? 

http://www.jbfilm.nl/videos/gebeurtenissen-in-valkenswaard/805-nieuwe-school-de-wilderen-waalre-in-gebruik
http://www.jbfilm.nl/videos/gebeurtenissen-in-valkenswaard/805-nieuwe-school-de-wilderen-waalre-in-gebruik
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Kalender Weet je? 

CITO-toetsen 

 

Let op: 

De komende weken zullen er bij alle klassen weer CI-

TO-toetsen worden afgenomen.  

Herinnering bijdrage oudervereniging de Wilderen 

 

 

 

We hebben nog niet van alle ouders de bijdrage ontvangen. 

 

Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 20,- per leerling bij automa-
tische incasso, en € 21,- per leerling bij overschrijving. 

 

De overschrijving kunt u doen naar rekeningnummer 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. Hierin graag aangeven 
dat u akkoord bent met automatische incasso. Ook graag het rekeningnummer, de 
tenaamstelling en uw adres aangeven. Deze automatische incasso zal 28 Decem-
ber plaatsvinden. 

  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ovdewilderen@skozok.nl 

  

 
Met vriendelijke groet, 

Ouderraad de Wilderen 

mailto:ovdewilderen@skozok.nl
mailto:ovdewilderen@skozok.nl
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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.  

Succesvolle Driekoningenactie 

Op zondag 8 januari gingen 45 warm ingepakte koningen en koninginnen in Waalre op pad voor het 

goede doel: collecteren voor de projecten van het PMC in de Derde Wereld. Twaalf goede doelen die op 

een of andere manier verbonden zijn met Waalre, zoals opvang voor aids-wezen in Kenia, een dovenin-

stituut in Indonesië, kraamklinieken in India en Vietnam, en een school in Tanzania, krijgen jaarlijks een 

bijdrage. Het geld hiervoor wordt onder andere bijeengebracht met het Driekoningen-zingen. 

Gelukkig was het op 8 januari niet zo glad meer als daags tevoren. De kinderen hadden er zin in! Nadat 

iedereen was verkleed ging de groep even de Willibrorduskerk binnen, waar diaken Bas Leijtens ieder-

een veel succes wenste. Daarna zwermden de trio’s en duo’s  uit over het dorp. Allemaal zingen in een 

paar straten, dan haal je in een paar uur heel wat geld op. In totaal zat er € 1.043,33 in de collectebus-

sen, een heel mooi bedrag! Al het snoep dat de kinderen óók ophaalden, mochten ze natuurlijk zelf hou-

den (dat ging er wel in!).  

Het Parochieel MissieCentrum bedankt alle koningen en koninginnen – en vanzelfsprekend alle gulle 

gevers – voor hun bijdrage. Foto’s van de actie staan op www.tinyurl.com/pmcdriekoningen2017. Tot 

volgend jaar!  

http://www.tinyurl.com/pmcdriekoningen2017
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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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Weet je? 

Tijn 7C  Lex 8A 

Finn 3A  Roosmarijn 7B 

Coen 6B  Bregje 7C 

Floris 3A  Veerle 1-2E 

Driek 6B  Gradje 1-2A 

Jonathan 6A  Mila 5C 

Emma 8A  Nathalie 3A 

Roos 6B  Lynn 4A 

Mike 3A  Sanne 8A 

Sahiel 4B  Shams 6B 

Puk 4A  Mees 4A 

Tygo 3C  Isabelle 1-2B 

Maud 6B  Vera 3C 

Rens 4A  June 4B 

Bennet 7B  Sanne 5B 

Gilles 6B  Tseard 7A 

Emie 6B  Maud 1-2C 

Zea 3B    

     



8 

 

D’n aftrap Nieuws Weet je?  

 

 

BANAAN-VIJGENKOEKJES 

Ingrediënten 
100 gram havermeel (gemalen (glutenvrije) havervlokken) 
50 gr sesamzaad 
1 rijpe banaan 
100 gram gedroogde vijgen 
1 mespuntje vanille 

Bereidingswijze 

Verwarm de oven voor op 175 C. 

Bekleed een klein bakblik met bakpapier. 

Doe de gedroogde vijgen in de keukenmachine en maal deze fijn. Voeg de rijpe banaan toe en mix tot een gladde puree. 

Doe het meel (ik maalde havermout fijn in mijn keukenmachine), het sesamzaad en de vanille erbij en gebruik de deeghaak 

om er een deeg van te maken. 

Maak dan met je handen kleine rondjes. Leg ze op de bakplaat en druk ze een klein beetje plat. Het deeg is goed voor zo’n 

10 a 12 koekjes. Bak ze in de voorverwarmde oven voor zo’n 10 minuten. Keer ze dan om en bak de andere kant nog zo’n 

5 minuten. Laat ze daarna even afkoelen. In de koektrommel zijn ze een paar dagen houdbaar. 

Eet smakelijk! 

 

 

Kalender 

Spinazie en kiwi Smoothie 
 

12 ijsklontjes 
Toevoegen aan mijn lijstje 
 Minder dan 30 minuten 

1. Doe de kiwi's, spinazie, bananen, amandelmelk, het chiazaad en de ijsklontjes in 
een blender.  
Zet de blender aan totdat de smoothie helemaal glad is. Serveer de smoothie in een 
lang glas.  
Tip! Als je de smoothie glutenvrij wilt maken, vervang dan het chiazaad door glutenvrije 
havermout. Voor elke theelepel gebruik 1 à 2 theelepel. 
 

Ingrediënten 

4 kiwi's (geschild en in stukjes) 
4 bananen (geschild, bevroren en in stukjes) 
600 g verse spinazie 
960 ml amandelmelk (vanille, ongezoet) 
4 tl chiazaad 

Bereiding 

http://www.liekeisvrij.nl/producten/cereals/havervlokken.html

