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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Na de kerstvakantie zijn we gestart met onze instroomgroep. 
Verderop in dit Wilderikje leest u hierover meer informatie. 
Dit initiatief is gestart vanuit de visie om de samenwerking met Kinderstad inhoudelijk te versterken. 
Om dit goed vorm te geven ben ik dit jaar samen met Ilse Obdeijn (directeur Kinderstad) de opleiding directeur IKC 
(Integraal Kind Centrum) gestart. 
Het doel van de instroomgroep is om de peuter/kleuter een doorgaande ontwikkeling te bieden. In de ochtend kunnen ze 
even ‘de oudste’ zijn op het moment dat de peuters op bezoek komen en in de middag kunnen ze langzaamaan wennen/
kennis maken met de reguliere kleutergroepen. 
We hebben een werkgroep IKC gevormd waarin medewerkers en ouders van Kindcentrum De Wilderen vertegenwoor-
digd zijn. 
Samen met deze werkgroep stellen we doelen vast waar we de komende periode aan gaan werken. 
  
Donderdag 11 januari is de wethouder, wijkagent, netwerkinspecteur mee komen kijken naar de verkeersstromen bij het 
halen en brengen van onze kinderen. 
Er komen een aantal aanpassingen door de gemeente maar het blijft ook noodzaak dat iedereen blijft letten op zijn/haar 
weggedrag. 
Denk aan stopverbod, snel- langzaam verkeer. Als wij het goede voorbeeld geven is het voor onze kinderen ook makkelij-
ker om dit op te volgen. 
Laten we er samen aan werken om het voor ons allemaal een stuk veiliger te maken. 
  
Deze week zijn de laatste ‘bomen’ op onze leerpleinen geleverd. 
We zijn erg TROTS op onze inrichting, kom gerust eens kijken! 
De verschillende ‘zitmogelijkheden’ worden door de kinderen enthousiast gebruikt. 
  
We zijn nog steeds op zoek naar tuinopa’s/ -papa’s/-mama’s/ vrijwilligers. 
Heb je zin/tijd om met een groepje vrijwilligers de speelplaats te onderhouden meld je aan! 
Al is het maar 1 keer in de 2 weken een uurtje dan kan er al aardig wat geruimd worden. 
Na afloop een kopje koffie/praatje met kinderen geeft ook veel voldoening van je werk. 
Wij zien u graag komen, welkom! 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

 

Kalender Nieuws Carnaval 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 

 

mailto:wilderikjedewilderen@skozok.nl
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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 zater-

dag 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 

Voor vragen over de optocht: Ad Dams (040 2213365) of optochtcommissie@gmail.com 

 

 

Kalender Carnaval 

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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Kalender Carnaval 

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). Consumpties niet inbegrepen. Wil je een pasje aanvragen dan 

hoef je alleen maar 2 pasfoto’s mee te brengen.  

 

De volgende tienerdisco zal plaatsvinden op 2 februari a.s.. Het thema is Carna-

val en er is een prijs voor het mooist verklede meisje en jongen. Er zal ook ge-

filmd worden door RTV Horizon. 
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Carnaval 

Beste (groot-)ouders, 

We zijn op zoek naar mensen die, samen met de huidige uitleenvrijwilligers, ongeveer één keer in de maand (mag ook meer 

of minder) onze bibliotheek uitleen willen verzorgen. In eerste instantie tot aan de zomervakantie. 

Op maan-, dins- en donderdag  

van 11.00 tot 11.45 uur. 

Op woens- en vrijdag 

Van 11.00 tot 12.15 uur. 

We zouden erg blij zijn als u ons wilt helpen om de bibliotheek elke dag open te houden.  

Wilt u ons helpen of heeft u meer informatie nodig? Neem dan contact op met Bianca Groenen; zij is namens de ouders het 

aanspreekpunt. Haar e-mail: bianc79@hotmail.com. 
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Carnaval 

Beste ouders, 
  
In november is er een enquête uitgezet voor input voor een nieuw rapport. 
Vanuit de ouders hebben we 126 reacties ontvangen. 
Een mooi aantal. 
Wij nemen uw feedback mee in de ontwikkeling van het nieuwe rapport. 
  
Hartelijk dank. 
Werkgroep Rapportage 
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Kalender Carnaval 

Prima Driekoningenactie 

Op zondag 7 januari, de laatste dag van de kerstvakantie, was het Driekoningen-zingen. Daar 

deden 57 kinderen aan mee. Jullie hebben het hartstikke goed gedaan, want er zat € 1.034,69 in 

de collectebussen! Al het snoep dat jullie óók opgehaald hebben (en natuurlijk zelf mochten hou-

den) is dik verdiend. 

Het geld gaat naar de Derde Wereld. Via het Parochieel MissieCentrum gaat het naar dertien 

goede doelen die op een of andere manier verbonden zijn met Waalre. Zoals opvang voor aids-

wezen in Kenia, zorg voor kinderen met albinisme in Tanzania, een doveninstituut in Indonesië 

en een middelbare school in Tanzania. 

Het PMC bedankt de basisschool en Kinderstad (waarvan we de ruimtes op 7 januari mochten 
gebruiken) voor de fijne medewerking. Ook zijn we heel blij met alle koningen en koninginnen 
die aan de actie hebben meegedaan. Foto’s staan op www.tinyurl.com/pmcdriekoningen2018. 
Tot volgend jaar!  

http://www.tinyurl.com/pmcdriekoningen2018
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Kalender Carnaval 
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Carnaval 

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 
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Carnaval 

Tijn 8C  Zea 4B 

Finn 4A  Roosmarijn 8B 

Lenthe 1-2D  Bregje 8C 

Coen 7B  Veerle 1-2E 

Driek 7B  Gradje 1-2D 

Jonathan 7A  Mila 6C 

Teun 1-2E  Nathalie 4A 

Roos 7B  Lynn 5A 

Dima 4A  Shams 7B 

Mike 4A  Mees 5A 

Sahiel 5B  Isabelle 3C 

Puk 5A  Liselotte 3C 

Tygo 4C  Vera 4C 

Maud 7B  June 5B 

Rens 5A  Sanne 6B 

Bennet 8B  Tseard 8A 

Gilles 7B  Maud 1-2C 

Emie 7B     
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Kalender 

Carnavalsprogramma  

Vrijdag   Optocht de Wilderen 

Zaterdag  14.00 start optocht vanuit Aalst 

   16.00 prijsuitreiking in het Klooster 

Zondag   11.00 Carnavalsmis 

   14.00 Familiemiddag met als thema Heldere lichtjes 

in het       Klooster: 

• Schminken 

• Glitter tatoos 

• Hair extensions 

• Familieshow 

• Snoepen en Snacken 

Maandag:   13.00 Groot Kinderbal in het Klooster  : een  ge 

   zellige middag voor de jeugd met leuk entertainment 

   en leuke verrassingen.  

Dinsdag:  14.00 Kindercarnaval in de Wolderse Wever 


