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Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het volgende Wilderikje verschijnt medio februari 

 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Na een welverdiende vakantie zijn we weer met veel energie aan de slag gegaan. 
Fijn om te merken dat steeds meer ouders de weg naar mijn kantoor hebben gevonden. 
Inmiddels hebben alle oudergesprekken plaatsgevonden. 
Hopelijk hebt u een goed beeld gekregen van de ontwikkeling van uw kind. 
Samen zijn we hiervoor verantwoordelijk. 
  
Graag kom ik nog even terug op mijn mail van voor de vakantie over het gymrooster. 
Het blijkt dat de term ‘witte weken’ verwarring oproept. 
Er zijn wel mooie interpretaties aangegeven! 
Even voor de duidelijkheid: de witte weken zijn de weken tussen de NOC periodes. 
Er is dan ruimte om extra, een derde keer, te gymmen.  
De leerkracht houdt u hiervan op de hoogte. 
  
24 mei is ervan 9.00 tot 10.00 uur een open dag voor ouders van nieuwe leerlingen. 
  
Vorig jaar heeft er een enquête plaatsgevonden onder ouders over de schooltijden. 
De afgelopen periode onder leerkrachten. 
Samen met de MR gaan we kijken wat de vervolgstappen zijn. 
U hoort hier nog van.  
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

 

mailto:wilderikjedewilderen@skozok.nl


2 

 

D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 



3 

 

D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 

In groep 5b heeft ieder op eigen wijze over onze school mogen schrijven. Er ontstonden vooral veel fantasieverhalen! 
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Zoals je kunt lezen kent onze fantasie geen grenzen! 
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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 pelen 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). 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 17 maart (met optreden van Back-

stage Breakdance)  

Gastles Bank voor de klas 

 

Van 27 tot en met 31 maart staat  de ‘Week van het Geld’ weer op het programma. Mede-
werkers van diverse banken dragen hun steentje bij aan deze nationale projectweek voor 

het basisonderwijs door het geven van  een gastles ‘Bank voor de Klas’.  

 

Bank voor de klas  

Als kinderen jong leren omgaan met geld, hebben ze daar als volwassene profijt van. Zo 
blijkt uit onderzoek. In deze gastles staat het stimuleren van sparen en verantwoord geld 
besteden centraal. Bank voor de Klas maakt kinderen in 1,5 uur op een speelse manier be-
wust van financiële keuzes die ze moeten/kunnen gaan maken.  

 

Gastdocenten 

Op maandag 27 maart verzorgen Nancy Wijnen en Esther Das deze gastles voor al onze 
groepen 7. Esther en Nancy (moeder van Ryan uit groep 7b en Lynn uit groep 4a) werken 
bij de Rabobank. De gastles wordt gegeven aan de hand van het speciaal ontwikkelde spel 
Cash Quiz. Spelenderwijs leren de kinderen alles over geld. Vraag uw kind eens naar de 
gastles. Het  is meteen een mooie gelegenheid om het met uw kind over geldzaken te heb-
ben.  
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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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Lise 1-2E  Thies 5B 

Sam 5B  Fabiënne 1-2D 

Niels 1-2C  Justine 4B 

Bram 1-2A  Fay 3A 

Oleg 4B  Mika 5C 

Teun 4B  Elena 3A 

Lars 8A  Indy 7C 

Alexander 1-2D  Roos 6B 

Lieke 1-2D  Bella 1-2B 

Fenne 1-2D  Stef 6A 

Harald 7B  Arjan 8A 

Phileine 7A  Gwen 8B 

Barbara 4A  Lucas 6A 

Sjoerd 3A  Tom 4A 

Daan 1-2A  Jet 7B 

Sanne 8B  Ramy 1-2D 

Sam 7A  Dax 6A 

Daan 8B  Carlo 1-2C 
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Het jaar rond 
In ons systeem bestaat een jaar uit twaalf maanden: januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, no-
vember en december. 52 weken en 365 dagen. Elke maand heeft zo zijn eigen namen, die meestal nog afkomstig zijn van vroeger, 
toen mensen nog in harmonie met de natuur leefden. Grasmaand, dorstmaand, etc. zijn hier getuigen van. In een jaar heeft men heel 
wat feestdagen. Feestdagen op een vaste dag, feestdagen op een vaste datum en internationale of nationale dagen. 
 

Feestdagen op een vaste datum 
Sommige feestdagen vallen ieder jaar weer op vaste data. Zo is er Nieuwjaar op 1 januari, Allerheiligen op 1 november, Wapenstil-
stand op 11 november, Valentijn op 14 februari, Kerst op 25 december en ga zo maar door. Sommige van deze dagen duiden een mijl-
paal aan, zoals 1 januari dat het nieuwe jaar inluidt. Andere van deze feestdagen herdenken een bepaalde gebeurtenis. 11 november 
bijvoorbeeld, het einde van Wereldoorlog I in België. In andere landen zal deze gebeurtenis op een andere datum vallen. 
 

Feestdagen op een vaste dag 

Sommige feestdagen vallen niet op een vaste datum maar wel op een vaste dag. Zo heb je carnaval bijvoorbeeld of Pasen. Deze feest-

dagen worden berekend op basis van de stand van de maan of op basis van elkaar. Ook Pinksteren maakt deel uit van dit rijtje. 

 
De maand maart 
De maand maart is de derde maand in de gregoriaanse kalender. Ze telt 31 dagen, maar is de kortste 
maand van de maanden met 31 dagen omdat er een uur verloren gaat op het moment dat er wordt over-
geschakeld op de zomertijd. De maand maart is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. 
Martius was in het oude Rome de eerste maand van het jaar. Immers, met de terugkeer van de mooie 
dagen kon men terug ten oorlog trekken. 
 

 
Verschillende benamingen voor de maand maart 
De maand maart heeft vele namen: ze wordt ook wel lentemaand, windmaand, buienmaand, guldenmaand of dorremaand genoemd. 

 
Lentemaand: deze naam is duidelijk want in maart vallen zowel het begin van de meteorologische als astronomische lente (zie hieron-

der). 
Windmaand: in maart kan het al eens flink waaien 
Buienmaand: maart is de buienmaand bij uitstek. Vandaar ook de uitspraak "maartse buien en aprilse grillen" 
Dorremaand: hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. Of het is een verbastering van Thor (manoth), de Germaanse God van donder en 

oorlog, of het wijst op de kale takken van bomen en struiken 
Guldenmaand: gulden staat voor goud, voor kostelijk of voortreffelijk. Maart is de maand waarin alles begint te bloeien. 

Kalender 

http://www.infonu.nl/special/3185.html
http://www.infonu.nl/special/3384.html
http://www.infonu.nl/special/5211.html
http://www.infonu.nl/special/5896.html
http://www.infonu.nl/special/5222.html

