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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 

 Nog een paar dagen voordat de meivakantie van start gaat. 

 Als we even terug kijken gebeuren er mooie dingen op De Wilderen. In de bovenbouw zijn we bezig met de implementa-
tie van Chromebooks. Per 2 leerlingen is er 1 Chromebook beschikbaar. De afsluiting van ons WOC thema was weer een 
succes. Het volgende WOC thema is de muziekschool weer bereid om met ons samen te werken. Op deze manier kunnen 
we het muziekonderwijs weer een kwaliteitsimpuls geven. De instroomgroep en ook de groep 2/3 blijkt in de praktijk echt 
een succes. Onze instromers zijn snel gewend en hebben het goed naar hun zin bij ons op school. 

  

Helaas ook een mindere ontwikkeling. In de praktijk is het steeds moeilijker om onze zieke leerkrachten te vervangen. 
Gelukkig hebben we veel parttimers die af en toe een dagje bij willen springen. Ook Jack Peels springt regelmatig bij. Daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee. Helaas was het op 30 maart niet mogelijk om een passende oplossing te vinden. Hierdoor 
waren we genoodzaakt om 1 groep thuis te laten. Dit proberen we natuurlijk zo veel mogelijk te voorkomen maar het 
geeft aan dat we echt el een signaal af moeten geven 

  

Logopediste op school: 

 Goed kunnen praten is heel belangrijk om contact met anderen te kunnen maken. Een goede taalontwikkeling is ook be-
langrijk voor het leren lezen. 

  

Na de meivakantie start in de gemeente Waalre een pilot waarbij peuters en kleuters preventief gescreend worden op 
taalproblemen. Deze pilot duurt een jaar. Denise Reuvers van GGD Noord Limburg verzorgt deze preventieve logopedie 
op de scholen in de gemeente Waalre. Ook op basisschool de Wilderen worden kinderen door haar gescreend. Het gaat 
hier om kinderen van groep 1 en groep 2. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 signaleren. Ze gebruiken hiervoor een 
signaleringslijst met belangrijke punten op het gebied van taal en spraak. Mocht uw kind in aanmerking komen voor een 
logopedische screening dan wordt u daarover benaderd door de leerkracht. Zij vraagt u om toestemming te geven voor 
de screening door de logopediste van de GGD. 

De logopediste bekijkt kinderen op het gebied van spraak en taal, stem en afwijkende mondgewoonten. (Dit duurt 20 - 30 
min.). De uitslag van de screening wordt besproken met leerkracht en in het geval er actie gewenst is ook met u als ou-
ders. 

  

Denise zal dit schooljaar nog een dag op de Wilderen screenings doen. Volgend schooljaar worden de resterende kin-
deren ingepland. Wij zijn blij met het initiatief van de gemeente. We hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leve-
ren aan een goede basis ,voor al onze kinderen, ten behoeve van hun verdere schoolloopbaan. 

  

Wij wensen u een hele fijne meivakantie. 

 Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

  

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 
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Beste ouders/verzorgers, 

 

Graag willen wij informatie geven over de algemene overblijfregels tijdens de lunchtijd.           Deze kunt u vinden in het 
overblijfreglement, dat staat op de website van De Wilderen,                      onder het kopje “TSO”. 

De lunchtijd is van 12.00 tot 12.20 uur. Sommige kinderen hebben iets meer tijd nodig en zij mogen wat langer blijven 
zitten. De kinderen van groep 1 en 2 worden gestimuleerd om voor 12.30 uur klaar te zijn met eten en drinken, zodat ze 
daarna naar buiten kunnen. Als die kinderen dan nog niet klaar zijn, kijken we naar een passende oplossing. Uiterlijk 12.45 
uur worden alle kinderen naar buiten gestuurd, dit omdat we het erg belangrijk vinden dat de kinderen in de pauze nog 
even kunnen buiten spelen. 

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Tijdens het eten is het rustig en blijven de kinderen zitten. De over-
blijfkracht geeft aan wanneer de kinderen kunnen gaan spelen. Brood dat niet wordt opgegeten wordt niet weggegooid, 
maar gaat mee terug naar huis. 

Voor de lunch vragen wij u het kind evenveel mee te geven als wat het thuis ook zou eten (brood, fruit, koek, drinken) en 
zorg voor variatie.  Geef geen snoep of chips mee voor de lunch. Als alternatief kan een stuk groente, een peperkoekje of 
een stukje kaas of worst mee gegeven worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Eetclub De Wilderen. 

 

Kalender Weet je? 

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 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). 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 25 mei a.s..  
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Vlinderen in 2018 

 

Op 1 april is het nieuwe vlinderseizoen in IVN Vlindertuin Waalre begonnen. De tuin in Waalre-dorp is dus weer open voor 
publiek. Iedereen is welkom om te komen genieten van de sfeervolle tuin, en om al het planten- en dierenleven in de tuin 
zelf te ontdekken.  

 

Ook in 2018 wordt tussen 1 april en 1 oktober maandelijks een kindermiddag georganiseerd. Basisschoolkinderen kunnen 
dan met (groot)ouders, oppas of een andere volwassene op avontuur in de tuin. 

Op woensdag 25 april is de eerste kindermiddag van het seizoen. Misschien is de tuin nog een beetje kaal, maar veel dier-
tjes weten ‘m al goed te vinden! Na de winter zijn vlinders en hommels ijverig op zoek naar eten. Ook bijen vliegen af en 
aan bij de bloemen. Mooi om te zien, en daarom is de bij in april ons ‘beest van de maand’. 

Er zijn twee speurtochten uitgezet in de tuin: één voor kleuters en één voor oudere kinderen. Tasjes met onderzoeksmate-
riaal worden gratis uitgeleend, een kleine donatie voor de tuin is natuurlijk welkom. Omdat Vlindertuin Waalre in 2018 15 
jaar bestaat, is er voor alle kinderen een aardigheidje. 

De andere data voor de kindermiddagen zijn 23 mei, 20 juni, 25 juli, 29 augustus en 12 september, telkens van 14.00 tot 
16.00 uur. 

 

De Vlindertuin ligt in het bos bij de Blokvenlaan in Waalre-dorp. Tegenover huisnr. 43 ongeveer 150 meter het bospad vol-
gen. Auto’s graag parkeren aan de Blokvenlaan, fietsen kunnen bij de tuin gestald worden. Of ... wandel naar de tuin! De 
IVN blauwe-paaltjesroute die start bij het Stationskoffiehuis, komt ook langs de Vlindertuin. De route is 4 km lang en een 
gratis routebeschrijving zit in het folderbakje bij het startpunt. 

 

Tot ziens in de Waalrese Vlindertuin!  

Kijk voor meer informatie op https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/
vlindertuin-waalre  

Kalender Weet je? 

KONINGSDAG OP VERNIEUWDE MARKT 
Op 27 april organiseert de vereniging voor de jeugd met 
medewerking van harmonie Juliana en vele andere vereni-
gingen en vrijwilligers in Waalre-dorp weer haar jaarlijkse 
kinderkermis. 
Kinderen staan centraal, maar zeker is dat voor jong en oud 
het altijd een belevenis is. Al meer dan 50 jaar! 
Dit jaar is de  Markt helemaal vernieuwd en de indeling wat 
aangepast, maar het wordt weer helemaal fantastisch. Zeker 
als jullie er allemaal weer bij zijn! 
  
Binnenkort worden de spelkaarten weer uitgedeeld, waar-
mee je kunt deelnemen. 
  
Kraamhulpen gevraagd 
Ook dit jaar kan de vereniging weer alle hulp gebruiken en 
doet een oproep aan iedereen die graag wil helpen bij het 
bemensen van de diverse spellen. 
Via social media zijn we te vinden en kun je je ook aanmelden en een mail aan het secretariaat mag ook 
(secretariaat@vvdj.nl). 

https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/vlindertuin-waalre
https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/vlindertuin-waalre
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=B6jDUlxk87OgH-YjwVnJcz0zAQx07VMkllnFJS4tVWBPrH7Qz6jVCA..&URL=mailto%3asecretariaat%40vvdj.nl
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D’n aftrap Nieuws 

We hebben het monstertje ‘ikke’ leren kennen in de klas. Dit monstertje weet heel goed wat hij al goed kan. 
Maar hij kan ook vertellen wat hij nog moeilijk vindt bij een opdracht.  Doris uit 2-3a kan al heel goed zwem-
men. Maar ze wilde graag haar veters leren strikken.  Dit heeft ze ondertussen kunnen oefenen. Ze heeft ook 
haar eigen prachtige strik diploma gemaakt!  
 
Knap hoor Doris!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HULP GEZOCHT voor de Disney Crew! 

  

De Disney-crew bestaat uit een aantal enthousiaste moeders en een vader die zich voor een aantal jaar verbinden aan het 
organiseren van de jaarlijkse Disney-dag voor Groep 4. 

De dag vraagt namelijk wel wat voorbereiding zoals plannen en reserveren, zorgen dat alle spelmaterialen in orde en op tijd 
aanwezig zijn, communiceren met ouders en leerkrachten, budgetteren en inkopen doen voor versnaperingen. En natuur-
lijk ben je aanwezig op de dag zelf om alles in goede banen te leiden. 

  

We zijn op zoek naar nieuwe crewleden omdat er een paar leden vertrekken. Het is echter wel de bedoeling dat je een aan-
tal jaar in het team blijft vanwege de consistentie. Heb je bijvoorbeeld nog kinderen die nu in de onderbouw zitten en over 
een paar jaar in Groep 4 komen? Dan zouden we het leuk vinden als je ons komt versterken! We komen 2 tot 3 keer per 
jaar een uurtje samen, naast de dag zelf, om dingen door te spreken en taken te verdelen. Dus de tijdsinvestering valt wel 

mee (het is vooral gezellig  ). 

 Kortom… lijkt het je leuk om een tijdje deel uit te maken van de Crew? Stuur dan een mailtje naar Niels van Aken 
(nva@avk.nl) of spreek ons aan op school. En wie weet zit jij dan volgend jaar in ons team! 

 Groetjes, 

Myra Vissers, Yvonne Schalkwijk, Irene Vermeer, Hilde Verberkt en Niels van Aken. 

  

  

 

Kalender Weet je? 
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Weet je? 

Lise 1-2E  Thies 6B 

Sam 6B  Fabiënne 1-2B 

Niels 3B  Justine 5B 

Bram 3B  Fay 4A 

Oleg 5B  Mika 6C 

Teun 5B  Leah 1-2E 

Tycho 1-2B  Elena 4A 

Alexander 3C  Indy 8C 

Lieke 1-2B  Roos 7B 

Magdalena 3B  Bella 1-2B 

Mila 1-2B  Stef 7A 

Fenne 3C  Lucas 7A 

Harald 8B  Tom 5A 

Phileine 8A  Jet 8B 

Barbara 5A  Ramy 1-2B 

Sjoerd 4A  Dax 7A 

Daan 3B  Carlo 1-2C 

Sam 8A    
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Weet je? 

Maurits 5B  Thijs 2-3A 

Kai 8B  Frits 1-2B 

Anne 1-2B  Loreena 6B 

Pepijn 6C  Margot 8B 

Viktor 7B  Medina 3B 

Matthew 2-3A  Jelle 1-2E 

Samuel 1-2E  Simeon 1-2D 

Levi 1-2B  Nienke 6B 

Teun 6A  Ruben 2-3A 

Ties 1-2B  Matthijs 2-3A 

Stan 5A  Ryan 8B 

Max 1-2D  Pepijn 1-2E 

Milan 4B  Laura 4A 

Sophia 5A  Tijmen 8B 

Wesley 4B  Anne 8A 

Norbert 7A  Brent 5B 

Merlijn 7B  Bas 6B 

Sem 1-2C  Fée 8C 

Daan 3C  Thijmen 3C 

Renske 8B  Karen 6C 
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