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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 

Het laatste Wilderikje alweer van schooljaar 2016-2017. Inmiddels ben ik ruim 5 maanden werkzaam als directeur op De Wilderen. 
Een bewogen periode kan ik wel zeggen. Het voelt goed , zowel met ouders, team en natuurlijk de kinderen. Fijn dat ik ook steeds 
meer ouders en kinderen leer kennen. 
 
Donderdag 29 juni hebben 2 inspecteurs onze school bezocht. Ze hebben meegekeken naar de plannen voor het volgende schooljaar 
en gaven aan dat ze er erg veel vertrouwen in hebben dat we aan het bouwen zijn aan een stevige basis. Dat voelt natuurlijk goed om 
dit van deze mensen terug te krijgen! Voor de uitwerking van onze plannen verwijs ik u graag door naar het jaarplan wat te vinden is 
op de website. Hierin kunt u bv. ook lezen dat we in het nieuwe jaar gaan starten met een plusklas binnen de school.  
 

We gaan op maandagmiddag leerlingen clusteren, groepsoverstijgend, en zij zullen een ander aanbod krijgen waarbij andere vaardig-

heden waaronder het ‘leren leren’ aandacht krijgt. 

In het nieuwe schooljaar krijgt Jeannette ondersteuning op maandag en dinsdag van Marian van Son. 
Zij stelt zich graag aan u voor: 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Marian van Son. Ik ben 33 jaar en woon in Eersel, samen 
met mijn vriend Thijs. In januari verwachten wij ons eerste kindje. In mijn vrije tijd speel ik graag toneel 
of maak en luister ik muziek. 
 
Wellicht kennen sommigen van jullie mij nog, want in 2002 ben ik begonnen als stagiaire op De Wilde-
ren. Na het behalen van mijn Pabo-diploma heb ik hier nog 8 jaar gewerkt als leerkracht. In deze tijd 
heb ik ook de Master SEN (Special Educational Needs) gedaan. In 2012 heb ik de overstap gemaakt naar 
basisschool De Windroos in Valkenswaard. Daar werk ik nog steeds als leerkracht in de bovenbouw. 
Vorig schooljaar kwam de mogelijkheid op mijn pad om me binnen SKOzoK te laten opleiden tot Kwali-
teitsondersteuner. Het afgelopen jaar heb ik hierin de eerste ervaringen opgedaan op SBO de Zonnewij-
zer en basisscholen De Boogurt en De Schatkist.  
 
Het komende schooljaar zal ik twee dagen per week aan de slag gaan als kwaliteitsondersteuner op De 
Wilderen. Ik werk naast Jeannette, zij blijft gewoon de hele week werkzaam als KO. Ik start na de zomervakantie op de maandagen en 
dinsdagen en zal er vanwege mijn zwangerschap waarschijnlijk vanaf december een periode tussenuit zijn.  
 
Ik vind het leuk om weer terug te zijn op De Wilderen en heb veel zin om te starten! 
 
Voor nu een fijne zomervakantie en wellicht tot ziens in het komend schooljaar, 
Marian van Son 
 
Namens het hele team wens ik alle ouders en natuurlijk onze leerlingen een hele fijne zomervakantie, geniet er samen van.  
 
Met de leerkrachten hebben we op vrijdag 25 augustus onze eerste teamvergadering. 
We starten deze dag met een gezamenlijk ontbijt zodat iedereen elkaar kan bijpraten, ook belangrijk! 
Alle kinderen verwachten we op maandag 28 augustus uitgerust terug op school. 
 
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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Kalender Weet je? 

NOC:  nieuw onderwijsconcept: een terugblik 
 

Wat hebben we een geweldig NOC jaar gehad met veel nieuwe ontwikkelingen! Op maandagmiddagen hebben 

we op een andere manier extra gewerkt aan de basisvakken (Taal/begrijpend lezen, rekenen) en op de dinsdag

- en donderdagmiddagen aan de wereld oriënterende en creatieve vakken.  

Wat gestart is in ons oude gebouw is nu nog zichtbaarder in onze mooie nieuwe school. Op de dinsdag- en 

donderdagmiddagen bruist het bij het NOC. Groepen werken samen, groepen leren van en met elkaar en voor-

al: wat veel verschillende activiteiten! Kinderen kiezen bewust, geven aan op welke manier ze naar een doel 

willen werken (en worden daar, als het nodig is, natuurlijk bij geholpen). 

Ook de hulp die we gehad hebben van veel (groot)ouders en de inzet van de “experts” hebben ervoor gezorgd 

dat er enthousiast en met veel plezier aan de wereld oriënterende en creatieve vakken is gewerkt. Tijdens de 

afsluitingen die we na elke periode hebben gehad, was het fijn om zoveel belangstelling van (groot) ouders en 

andere belangstellenden te ervaren. 

Tijdens de laatste afsluiting op 14 juni was er een (kleine) fototentoonstelling van de verschillende manieren 

waarop tijdens het NOC met verschillende experts is gewerkt. Het was een indruk van de manier waarop de 

kinderen van De Wilderen dit jaar geleerd hebben van (les hebben gehad van): de leerkracht, een danslerares, 

de judoleraar, de archeoloog, een imker, leraar kinderyoga, iemand die over de tweede wereldoorlog heeft ver-

teld, een beeldend kunstenaar, verschillende docenten van de Muziekschool Aalst Waalre, een politieagent, 

dierenverzorger…de lijst is nog lang niet compleet. 

Samen met de kinderen kijken we met plezier terug op het afgelopen NOC jaar! Dank je wel (groot)ouders, ex-

perts voor alle hulp en inzet! 

 

Team De Wilderen 
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Kalender Weet je? 

Voetbalclub Waalre zoekt nieuwe voetballers 
 
Lijkt het jou leuk om in het nieuwe schooljaar lid te worden van de voetbalclub in het dorp? 
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en in veel teams is nog 
plaats voor nieuwe spelers. Je traint één of twee keer in de week en op zaterdagmorgen zijn 
de wedstrijden. Je kunt al lid worden als je 4 jaar bent maar ook als je al wat ouder bent kun je 
nog prima beginnen met voetballen! Naast het voetbal doen we nog allerlei andere leuke din-
gen; Sinterklaas komt langs, de Paashaas ook, er is een jeugdtoernooi en er wordt ieder jaar 
een voetbalkamp georganiseerd. 
 
Veel kinderen (jongens én meiden) van De Wilderen zijn al lid van onze voetbalclub, kom jij 
ook meedoen? 
De trainingen beginnen weer in de eerste schoolweek na de vakantie, uiteraard mag je een 
keer vrijblijvend komen meetrainen. Laat dat dan even weten via het mailadres jeugdsecreta-
ris@rkvvw.nl. Als je meer wil weten kun je onze site bekijken (RKVVW.nl) of ons even mailen. 
 
Groetjes van Aukje, Peter, Twan en Yvette (jeugdbestuur RKVV Waalre) 
 

MEDEDELING VAN KINDERSTAD Stichting Eetclub:  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor het nieuwe schooljaar houden we de overblijfdag(en) voor uw kind(eren) aan zoals in dit schooljaar. 
Indien er nog een wijziging nodig is kunt u dit mailen naar: 
eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
De TSO-contracten lopen t/m eind groep 8, dus voor groep 8-kinderen hoeft aan het eind van dit schooljaar niet 
opgezegd te worden. 
 
De Eetclub hanteert in het schooljaar 2017/2018 een prijsstijging van 2,5%. 
Hierover is in juni door de directie van KC De Wilderen een mail gestuurd naar de ouders/verzorgers. 
Het tarief wordt € 3,08 per keer per kind, per 1 augustus 2017. 
 
Als er nog vragen zijn kunt u mailen naar: 
eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
of bellen naar Ilse Obdeijn, 
directeur KC De Wilderen:  06-50286958. 

 

Nieuwe speelplaats BS de Wilderen!kinderen klimrekken, grasheuvels en is er zelfs een heus podium aanwezig. 
De speelplaats is ingericht met mooie, natuurlijke materialen. 
 
 
Eindelijk is het dan zover. Na een spetterende openingsweek van onze nieuwe school is ook eindelijk de speel-
plaats klaar. De speelplaats en fietsenstalling zijn inmiddels prachtig aangelegd. Zo is er voor de kleuters een mooie 
zandbak en zijn er voor de grotere  
Dankzij de sponsorloop vorig jaar tijdens de Koningsspelen en een extra budget gereserveerd vanuit de Oudervere-
niging, hebben we onze speelplaats uit kunnen breiden met een extra klim- en duikelrek en hebben we de zandbak 
kunnen vergroten. 
 
Wij wensen alle kinderen heel veel  en veilig speelplezier toe! 
 
 
Namens Oudervereniging De Wilderen 
Marjolein Dieperink - Berkers 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=I3-EdpXbB-DfqqH6DPekorRSRvoe9fqH7uUrfa4ksYExkXHercfUCA..&URL=mailto%3ajeugdsecretaris%40rkvvw.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=I3-EdpXbB-DfqqH6DPekorRSRvoe9fqH7uUrfa4ksYExkXHercfUCA..&URL=mailto%3ajeugdsecretaris%40rkvvw.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=1dbnrTF9su1evBWeeG9fN0uNVq_Z44gj34ZXx6wtIeLdfx3Gr8fUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=1dbnrTF9su1evBWeeG9fN0uNVq_Z44gj34ZXx6wtIeLdfx3Gr8fUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
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D’n aftrap Nieuws 

 

Kalender Weet je? 

Indianendag groepen 3 

 

Donderdag 6 juli zijn alle kinderen van groep 3 op reis gegaan naar het indianendorp. Onderweg veranderden zij van school-
kinderen in echte indianen! Aangekomen in het indianenkamp hebben ze allerlei spelletjes gedaan, zoals lassowerpen, vuur 
doven, brood bakken en nog veel meer. Ook hebben ze ervoor gezorgd dat Krassende Kraai haar stem weer terug kreeg. Aan 
het eind van de dag kwam opperhoofd Grote Beer op bezoek. Voor hem hebben alle kinderen hun indianenyell laten horen 
en samen hebben we gezongen en gedanst. Daarna met z’n allen in de huifkar weer terug naar school. Het was een geweldi-
ge dag. Wij willen alle hulpouders heel erg bedanken voor hun inzet! 
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D’n aftrap Nieuws 

Vakantiesfeer met vlinders 
 

Ha, het is bijna vakantie! Binnenkort gaat de schooldeur op slot, maar de poort van de IVN Vlindertuin in Waalre blijft ge-
woon open. Als je niet meteen weggaat en alvast een beetje vakantiegevoel wilt krijgen, kun je altijd binnenlopen. Kom je 
op woensdagmiddag 19 juli of 9 augustus naar de Vlindertuin, dan kun je meedoen met onze kindermiddag. Of ... doe mee 
met de drie-tuinenfietstocht van het IVN op zondag 30 juli! 

 

Kindermiddagen 

Op een kindermiddag ga je lekker op natuuravontuur. Ontmoet de diertjes die in de Vlindertuin wonen! Bijen en hommels 
vliegen ijverig rond, de kikkers kwaken in de poel, en bij mooi weer zijn er vast vlinders. In een loeppotje kun je veel diertjes 
nóg beter bekijken, en met zoekkaarten vind je hun namen. Speciale gast op 19 juli is het lieveheersbeestje met zijn vrolij-
ke kleuren. Op 9 augustus is de libel het ‘beest van de maand’. Een libel kan zo prachtig vliegen dat iedereen er zich zo-
mers bij gaat voelen! 

Zowel kleuters als oudere kinderen kunnen meedoen aan een speurtocht door de tuin, onder begeleiding van een (groot)
ouder of andere volwassene. Het materiaal dat daarvoor nodig is lenen we uit in de tuin. 

Op een kindermiddag kunnen basisschoolkinderen van 14.00 tot 16.00 uur onder begeleiding van een volwassene aan de 
slag. Meedoen is gratis, een kleine donatie voor de Vlindertuin is welkom. 

 

Fietstocht 

IVN Valkenswaard-Waalre bestaat 50 jaar en dat vieren we! Op zondag 30 juli kun je meedoen met een fietstocht langs 
onze drie tuinen: de Vlindertuin in Waalre, de Vlinder-insectentuin in Riethoven en de Heemtuin in Valkenswaard. De tocht 
is ongeveer 23 km lang. Tussen 10.00 en 13.00 uur kun je starten in een tuin naar keuze, je krijgt hier een routebeschrij-
ving op papier (van tevoren als GPX downloaden vanaf onze website kan ook). 

In elke tuin staat tussen 10.00 en 16.00 uur koffie, thee en limonade klaar voor de bezoekers. Kinderen kunnen een natuur-
opdracht doen en hiermee een zoekkaart verdienen. Er zijn drie verschillende zoekkaarten te verdienen, voor elke tuin één! 

Meedoen is gratis. 

 

Verder is de poort van de Vlindertuin altijd open voor bezoekers. 

Locatie: tegenover Blokvenlaan nr. 43 bij het bordje Vlindertuin het pad 150 meter het bos in volgen. De auto graag aan de 
Blokvenlaan laten staan. Fietsen kunnen bij het hek van de tuin geparkeerd worden. 

 

Kijk voor meer informatie over de Vlindertuin op www.ivn.nl/valkenswaard-waalre (Kom langs  vlindertuin waalre). Tot 
ziens in de Vlindertuin! 
 
 

Kalender Weet je? 

http://www.ivn.nl/valkenswaard-waalre
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D’n aftrap Nieuws 

 

Hallo allemaal! 

 

Zaterdag 9 September om 16.15h organiseert Loopgroep Waalre weer de Ronde van Waalre met de Jeugdloop voor alle 

leerlingen van de basisscholen in Aalst en Waalre.  

 

Doe mee en win voor de Wilderen een van de 5 Cor Versmissen-bokalen!  

Iedere school die meedoet krijgt een bokaal, maar de school met in verhouding de meeste deelnemers wint de grootste 

beker. En iedereen die meedoet krijgt ook nog eens een prachtige medaille!  

Je kan kiezen uit 1, 2, 3, 4, of 5 rondes van 475 meter. Alle leeftijden kunnen en mogen (soms met hulp van mama of pa-

pa) meedoen. 

 

De inschrijfstrookjes voor deze leuke activiteit worden via school meegegeven. 

 

Nog wat praktische tips: 

Vanaf 16.15 ben je op de Markt in Waalre welkom om je startnummer op te halen in de kiosk op de markt. Kom naar de 

tafel met het “De Wilderen” bord. Je krijgt ook een shirt van school te leen zodat we goed herkenbaar zijn. 

Om 16.45 doen we samen de warming up op muziek. 

Om 17.00 is de start. Je kan kiezen uit 1, 2, 3, 4, of 5 rondes van 475 meter. 

Wie klaar is met zijn rondes krijgt een medaille en een klein cadeautje.  

Na afloop (ongeveer 17.30): 

Er wordt nog een groepsfoto gemaakt van het “De Wilderen” team die op school komt te hangen. 

De prijsuitreiking waarbij iedere school de Cor Versmissen bokaal krijgt uitgereikt.   

Na het maken van de foto en prijsuitreiking de shirtjes weer inleveren! 

 

Op de dag zelf inschrijven kan ook en  kost 1,50 

 

Ouders nodigen we ook graag uit om mee te lopen met de Ronde van Waalre. Zij kunnen kiezen uit 5 , 10 of 15 km . Deze 

start is om 18.00 uur.  

Voorinschrijven kan via www.inschrijven.nl en kost 6,50 euro, na-inschrijven op de dag zelf kost 8 euro.  

 

Zet vast op de kalender dat de ronde van Waalre op zaterdag 9 septem-

ber is! 

 

Namens de loopgroep, Arjen Verhiel (06 12 11 8509) 

 

 

Kalender Weet je? 
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Weet je? 

Aimée 3A  Simon 1-2E 

Bo 5B  Mees 1-2E 

Habibo 4A  Sara 1-2E 

Sem 5A  Mavi 1-2E 

Leonard 1-2A  Victor 8A 

Jasmijn 6A  Rinske 4B 

Lucas 1-2D  Kasper 1-2E 

Jimmie 3C  Finn 4A 

Giel 5B  Niels 7A 

Kealey 3A  Nika 3B 

Ruben 6B  Wessel 8B 

Sabine 3a  Brent 4B 

Donal 1-2A  Ricardo 8A 

Jade 5A  Lieke 1-2B 

Tavi 8B  Giulia 6A 

Kars 8A  Sylvie 4B 

Delano 7C  Lotte 7C 

Zhenga 8A  Suzan 8A 

Jesse 1-2E  Suus 5A 

Bram 7A  Lou 6A 

Jakob 1-2C  Anna 1-2C 
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Weet je? 

Wessel 1-2B  Luc 7A 

Roxana 1-2D  Rick 7A 

Thomas 4B  Nine 1-2B 

Siebe 7C  Hanna 7C 

Irene 7C  Sam 6A 

Arlo 3A  Ben 4A 

Gijs 4A  Zhe 6A 

Manus 3A  Nora 6B 

Boy 5C  Eva 5C 

Stan 1-2B  Chris 8B 

Alisha 5C  Julia 1-2B 

Felipe 1-2E  Noor 7B 

Rinke 7C  Fay 5A 

Vajën 1-2D  Stef 1-2D 

Tess 1-2A  Dyani 5A 

Ramses 6A  Stan 1-2D 

Kiki 6A  Christina 1-2D 

Fay 3C  Luan 3C 

Jens 8B  Lika 6B 

Stan 1-2C  Floor 4B 

Finn 1-2E  Bao Bao 5C 

Guus 8B  Zoë 6B 

Sofia 4A  Lotte 7C 

Rijk 1-2A  Sep 3C 
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Kalender 

Zomer. 

Het is eigenlijk niet bekend waar de naam vandaan komt. Wel dat de 

naam is afgeleid van het Middelnederlands somer , dit Middelneder-

lands is de voorloper van de moderne Nederlandse taal. 

 

Zomer, iedereen heeft er een gedachte bij. Zon, strand, heerlijk op 

een terrasje zitten, prachtige natuur, lange avonden, vakantie maar 

ook files om bij het strand te komen, lange wachtrijen bij de pretpar-

ken, zomerse regenbuien die eindeloos duren. Kortom een typisch 

Nederlandse zomer.  

Wist je dat de maanden juni, juli en augustus op het noordelijk 
halfrond zomer heet? Zomer, een van de vier seizoenen. Zomer, 
vaak relatief hoge temperaturen, lang daglicht een prachtig 
bloeiende natuur en natuurlijk voor veel mensen zomervakantie. 

Wist je dat het door de stand van de aarde ten opzichte van de 

zon in de zomer warmer is, dan in de winter? Doordat de stralen 

bijna loodrecht naar beneden vallen, verliezen ze minder ener-

gie. Dit maakt de zomer warmer. 

Wist je dat de zomer in Nederland over het algemeen wissel-
vallig en onvoorspelbaar zijn? We kennen allemaal de zeer 
grillig verlopen zomers. Prachtig, mooi weer gevolgd door re-
gen en wind. Het gevoel van een totaal verregende zomer, 
tegenover bloedhete zomers. Ons Nederlandse klimaat maakt 
dit wisselende beeld. Door de ligging aan zee, het ontbreken 
van bergen en het liggen op de scheidslijn van warm en kou-
der weer, ontstaat dit klimaat. 

Wist je dat je naar de kust moet in de zomer voor zon? Ga 

naar de kust van Zeeland, de kop van Noord Holland of de 

Waddeneilanden. Volgens Klimaatinfo.nl heb je daar namelijk 

de grootste kans op zon. 

Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst! 


