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D’n aftrap 

 Beste ouders/ verzorgers, 
  
Nadat iedereen hopelijk genoten heeft van 2 weken meivakantie zijn we gestart aan alweer het laatste stuk van het schooljaar. 
  
We begonnen meteen na de vakantie met goed nieuws! 
De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar voor het eerst als eindtoets de IEP toets gemaakt. 
Ze hebben dit heel goed gedaan. 
Het landelijk gemiddelde was 81 en het gemiddelde van ons was 85. 
Een mooie prestatie! 
We zijn dan ook TROTS op onze leerlingen maar natuurlijk ook op de leerkrachten. 
  
Nu is er volop tijd om te oefenen voor de musical en alvast de eerste voorbereidingen voor het kamp. 
Doordat de musical dit jaar verzet is vanwege de locatie, zijn we genoodzaakt om het doorschuifuurtje te verzetten. 
In plaats van donderdag 5 juli zal dit nu op dinsdag 3 juli plaatsvinden. 
  
Maandag 25 juni is het laatste spreekuur met de wijkagent gepland voor dit schooljaar. 
Bij voldoende animo zullen we ook volgend schooljaar een aantal momenten inplannen. 
Maak dus rustig gebruik van deze mogelijkheid. 
  
Namens het team wens ik iedereen fijne laatste schoolweken. 
Als team zijn we al bezig met het formeren van de groepen voor het nieuwe schooljaar. 
Zodra dit helemaal rond is hoort u hiervan. 
We gaan er nog even flink tegenaan, met af en toe een gezellige onderbreking zoals een juffen- meesterdag of een uitstapje! 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

 

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 

 

mailto:wilderikjedewilderen@skozok.nl
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TIJDCAPSULE 

 

Waar ben jij trots op binnen onze gemeente? 

Op welke plek herleef jij bijzondere momenten, wat is jouw favoriete 

plekje, welke activiteiten vind jij belangrijk of aan/met wie heb jij de 

mooiste herinneringen? Al met al, op wie of wat ben jij trots en hoe ga 

je dit de volgende generatie dit vertellen? 

Met de tijdcapsule van de gemeente Waalre kan het! Voor de tijdcapsule zijn we opzoek naar inwoners die wil-

len vertellen over personen, plaatsen, activiteiten of organisaties binnen onze gemeente die voor hun belang-

rijk zijn. Jong of oud, binnen of buiten, alleen of samen, alles mag! De tijdcapsule wordt op 8 juni, tijdens de 

officiële opening, ingemetseld in Het Huis van Waalre. Na 50 wordt de tijdcapsule jaar weer geopend en de in-

gezonden filmpjes worden dan bekeken door de toekomstige inwoners van onze gemeente. Zodoende krijgen 

zij een beeld hoe onze gemeente er anno 2018 uitzag!  

Stuur jouw video in voor 21 mei 2018 op www.hethuisvanwaalre.nl/tijdcapsule en krijg een bon voor een gratis 
bolletje ijs bij IJssalon Fresco. Daarnaast worden de drie leukste inzendingen gepresenteerd tijdens de officiële 
opening, uiteraard in het bijzijn van de winnaars! Ook krijgen de drie leukste inzendingen nog een speciale prijs. 
Enthousiast geworden? Doe dan mee met de tijdcapsule!  
 

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 mail: 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 onder het kopje 

“TSO”. Daar staat ook het overblijfreglement met informatie over TSO De Wilderen.  

 

Directeur Kindcentrum De Wilderen: Ilse Obdeijn, tel. 040-3045250 email: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl  

Coördinator Eetclub: 040-2217232 email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

http://www.hethuisvanwaalre.nl/tijdcapsule
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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D’n aftrap Nieuws 

Beste ouders, 

Na 5 jaar met veel plezier op de Wilderen gewerkt te hebben ga ik een andere uitdaging aan. 

Vanaf volgend schooljaar zal Esther Koeling, een ervaren Kwaliteitsondersteuner mijn taken op de Wilderen 
overnemen. 

Om zaken en ontwikkelingen goed over te kunnen dragen zal ik nog een periode een aantal dagdelen per week 
samen met Esther aanwezig zijn. 

Hoe dat precies vorm gegeven zal worden is op dit moment nog niet bekend. 

Ik heb het goed naar mijn zin gehad op de Wilderen. Ik wil u bedanken voor de 
prettige contacten die we hadden. 

Wellicht tot ziens. 

Met vriendelijke groet 

Jeannette Hendriks 

 

 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws 

 

INFORMATIE OVER WOC periode 4 van 14 mei-13 juni 

Domein Kunstzinnige oriëntatie: muziek 

Bericht van de expert: MAW 

Het verheugt ons als MAW (Muziekonderwijs Aalst Waalre) dat we de komende 3 weken een leuk muziekproject gaan draaien op Kind 

Centrum De Wilderen.  Groep 3 t/m 7 krijgen workshops aangeboden waarbij een muziekstuk wordt geoefend. Daarna wordt in een 

gezamenlijke uitvoering het geleerde in een samenspel met alle instrumenten tot klinken gebracht. 9 Docenten gaan deze groepen 

begeleiden. De leerlingen kunnen kiezen uit drums, harp, dwarsfluit, blokfluit, klarinet, viool, piano, keyboard, boomwhackers en 

zang. 

Daarnaast is er voor de groepen 1 en 2 een muziekprogramma én voor de kinderen van de BSO. 

Op woensdagochtend 13 juni (van 12.15-13.00 uur) is de afsluiting van het WOC en Muziekproject met een presentatie en een info-

markt. De docenten van MAW staan u te woord voor informatie over de muzieklessen. 

Sjoerd Ceelen: Drums 

Saskia Onstwedder-List: Dwarsfluit 

Mea van Delden: Harp 

Lieke Krantzen: Klarinet 

Anja Valster: Blokfluit 

Myra van Groenendael: Viool 

Marja Sanders: Piano 

Yvonne Martens: Zang, Boomwhackers, coördinator 

Frank Grieten: Keyboard en coördinator 

 

Graag tot ziens op woensdag 13 juni! 

Het docententeam van MAW. 

 

 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

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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Weet je? 

Sverre 5B  Lucas 6B 

Daan 4A  Julia 1-2D 

Femke 5B  Meike 5B 

Maud 4A  Rosalie 1-2B 

Devin 1-2E  Pien 4C 

Thessa 2-3A  Jesse 5A 

Iris 8B  Yinthe 5A 

Fenne 1-2D  Max 5B 

Lars 5A  Esmee 6B 

Finn 1-2C  Matthijs 1-2D 

Fenne 3C  Loïs 5B 

Lize 1-2C  Jana 1-2C 

Stella 6A  Tieme 6B 

Arasch 8A  Boyd 3C 

Giovanni 3B  Britt 5A 

Tessa 7B  Amelie 8A 

Bram 6B  Nils 4B 

Anna 1-2E    
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