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Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het volgende Wilderikje verschijnt medio februari 

 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Wat een gezellige sfeer hangt er tijdens de NOC middagen. 
Wijkagenten op bezoek, leerlingen die dansen, poppenkast spelen, kleding maken. 
Er zit veel talent bij kinderen en leerkrachten in Waalre! 
  
Graag wil ik u attenderen op het volgende: 
  
Controle bureau leerplicht luxeverzuim 23 en 24 februari 2017 
  
Bureau Leerplicht zal op donderdag 23 en vrijdag 24 februari  (donderdag en vrijdag voor de carnavalsvakantie) controle-
ren op luxe verzuim.  
Er is sprake van luxe verzuim als ouders/verzorgers hun kinderen mee op vakantie nemen zonder toestemming van de 
schoolleiding. 
Alle kinderen die op voornoemde dagen ziek gemeld worden of zonder goede reden afwezig zijn, zullen door de school 
gemeld worden bij Bureau leerplicht.  
Het kan zijn dat de leerplichtconsulent die dag op huisbezoek komt om na te gaan wat de reden van afwezigheid is. 
Hierbij is het van belang dat u bij een ziekmelding van uw kind, aan de school het adres vermeldt waar uw kind die dag zal 
verblijven. 
Indien uw kind niet op het aangegeven adres aangetroffen wordt, ontvangt u een kaart in de bus met daarin de medede-
ling dat u opgeroepen zult worden bij Bureau Leerplicht.  
De leerplichtconsulentambtenaar zal dan beoordelen of het verzuim ongeoorloofd is. In dat geval zal proces-verbaal wor-
den opgemaakt tegen ouders/verzorgers. 
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met Bureau Leerplicht tel. 040-2382726. 
  
Laten we er samen een gezellig Carnavalsfeest van maken en daarna genieten van de vakantie! 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

 

mailto:wilderikjedewilderen@skozok.nl


2 

 

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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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.  
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

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    
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Lisa 7A  Fenne 3C 

Khe 4A  Michelle 3A 

Isa 8A  Trijntje 7B 

Guus 8B  Anne 5C 

Sarah 7A  Aviva 8B 

Kars 1-2E  Jinte 7C 

Mick 1-2B  Bente 6A 

Rens 7B  Seger 5A 

Tomek 7A  Viënne 1-2E 

Lilou 3A  Jesse 1-2C 

Rens 5C  Tim 1-2E 

Bradley 6A  Jan 6A 

Sabrina 7B  Joris 1-2B 

Maarten 1-2C  Nola 3A 

Axel 6B  Damian 4B 

Pheline 4A  Xanty 7A 

Mathijs 5A  Lena 5A 

Bo 4B  Bryn 4B 

Angie 5A  Jarin 1-2C 

Floris 1-2B    
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'Carnaval' 
Verklaringen voor de term Carnaval vanuit het Latijn:  
'carne vale' (= vaarwel aan het vlees): verwijzing naar het vasten. 
'carrus navalis' (= scheepskar): schip op wielen (narrenschip) gebruikt in optocht. 
 Feest vieren 
Aan vasten wordt niet of nauwelijks meer gedaan, maar het carnavalsfeest wordt nog steeds uitbundig gevierd! Voorna-
melijk in Noord-Brabant en Limburg, waar de meeste Nederlandse katholieken wonen. Mensen uit het noorden begrij-
pen vaak niks van het maffe feestgebeuren. Volwassenen en kinderen verkleden en schminken zich en hossen in plaat-
selijke café's op 'carnavalsmuziek'. (eigenlijk meer 'apres-ski' en pop tegenwoordig) Er wordt een optocht gehouden met 
praalwagens en loopgroepen. Vaak wordt er ook een aparte kinderoptocht georganiseerd. Sommige carnavalsverenigin-
gen gebruiken de wagens na de optocht om te 'dweilen'. (het ene café na het andere bezoeken) Het plaatselijke dialect 
wordt gebruikt bij 'tonproaten' (soort stand-up comedian wedstrijd), in krantjes, bij de optocht en andere evenementen.  

Carnavalsnamen 
Steden en dorpen krijgen tijdelijk een carnavalsnaam. Zo wordt Tilburg Kruikenstad (met kruikenzeikers als inwoners), 
Eindhoven Lampegat, 's-Hertogenbosch Oeteldonk en Sittard 't Marotte Riek. Maar ook elders in het land wordt Carna-
val gevierd, bv. in Amstelveen (t Turvegat) en Zwolle (Sassendonk). 
Aswoensdag is de eerste dag van de katholieke vastentijd, de veertig dagen voorafgaand aan Pasen. Op Aswoensdag gaan 
gelovigen naar de kerk om een askruisje te halen. De pastoor tekent met as een kruisje op het voorhoofd, ten teken dat 
men een tijd van bezinning, bekering en boete ingaat. Op Aswoensdag wordt vaak even teruggeblikt op het feest onder 
het genot van een haring. Haring happen stamt uit de periode dat tijdens de vastentijd geen vlees maar wel vis mocht 
worden gegeten. 

 Vastentijd 
Tijdens het vasten wordt herdacht dat Jezus veertig dagen door de woestijn trok zonder eten. Voorheen dronken en 
aten gelovigen in die periode alleen het hoognodige, volgens de regels van de kerk. Kinderen hoefden niet te vasten, 
maar sommige (groot)ouders herinneren zich misschien nog wel het 'vastentrommeltje' waarin alle snoep en koek be-
waard werd tot na de vastentijd.  

  

http://www.peuterplace.nl/carnaval/filmpjes.htm
http://www.peuterplace.nl/carnaval/filmpjes.htm
http://www.tonpraten.nl/

