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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
We kijken terug op een goed verlopen Carnavalsviering. 
Er was door diverse kinderen (en natuurlijk ook ouders) hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er een kleurrijke optocht door Waalre 
trok. 
Daarna hebben we genoten van de optredens van de dansmarietjes en gehost op de muziek. 
  
In de vakantie is er gewerkt aan de riolering. 
Helaas was er een verstopping waardoor er gekapt moest worden in het kantoor van Jeannette en de klas van groep 2/3. 
Over een paar weken kan de vloer hersteld worden. 
  
Onlangs heeft de GMR het vakantierooster voor het schooljaar 2018/2019 goedgekeurd. 
U kunt dit terugvinden op onze website. 
  

Ongetwijfeld zullen jullie via de media iets gehoord hebben over het tekort aan inval-leerkrachten. Ook op de Wilderen hebben we 
hier mee te maken. We hebben de afgelopen periode veel gepuzzeld om alle groepen bezet te krijgen. Gelukkig hebben we nog geen 
klassen naar huis hoeven sturen. Dit komt met name doordat er leerkrachten die parttime werken, extra komen werken en doordat 
we een beroep kunnen doen op oud-collega Jack die in nood extra bij wil springen.  Op deze manier doen we ons uiterste best om 
zieke collega’s zo goed mogelijk te vervangen. 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

 

Kalender Nieuws 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 20e 

 

mailto:wilderikjedewilderen@skozok.nl
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OVERBLIJFKRACHTEN  GEZOCHT 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Kinderstad verzorgt het overblijven (TSO) in basisschool De Wilderen via de eeTClub. 
Omdat het aantal kinderen dat overblijft toeneemt zoeken we per direct nieuwe vrijwilligers om  
de kinderen tijdens het overblijven te begeleiden op: 
 
DINSDAG  en  DONDERDAG  bij  GROEP 3, 
DONDERDAG  bij  GROEP  6. 
 
Ook voor de GROEPEN 1 en 2 zijn vrijwilligers nodig vanwege de instroom van nieuwe kleuters. 
 
Waar kunt u als vrijwilliger op rekenen? 
- een korte taakomschrijving waarin staat wat we van overblijfkrachten verwachten 
- een duidelijk contactpersoon, de coördinator, waar je als vrijwilliger terecht kunt met je vragen. 
  De coördinator zorgt ook voor de planning. 
- een vergoeding van netto 8 euro per keer. 
- gratis gebruik van de eeTClub voor de eigen kinderen op de dag dat men overblijfkracht is. 
 
Kunt u helpen?  Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen naar de coördinator: 
Marion Brands,  040-2217232. 
Of mailen naar: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
 
(om de week helpen bij het overblijven is ook mogelijk, dan maken we een rooster / 
eerst een keer komen meekijken tijdens het overblijven kan ook afgesproken worden). 

Kalender 

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 Wilderen:  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 kop-

je “TSO”. 

Directeur Kindcentrum De Wilderen: Ilse Obdeijn, tel. 040-3045250 

email: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl  

Coördinator Eetclub: 040-2217232 

email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

Ook als uw kind ziek is moet er afgemeld worden. 
Dit kan via een CC naar: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl (voor groep 3 t/m 8) 
of naar: dewilderen@kinderstadwaalre.nl  voor groep 1 en 2,  als u toch naar school 
mailt over de ziekmelding via:  ziekdewilderen@skozok.nl 
 
Telefonisch via de voicemail van:  040-3045257 voor groep 1 en 2, 
of via de voicemail van: 06-57318167  voor groep 3 t/m 8. 
 
Voor de TSO kunt u uw kind niet afmelden via de Konnect app,  deze app is alleen bedoeld voor de Voorschoolse opvang en de 
Naschoolse opvang van KC De Wilderen. 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=VX3-kFaUcv0oeUHJejQou7nw9HDRGTJNPqKPWt_FB7eSb6kni3jVCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.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
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=VX3-kFaUcv0oeUHJejQou7nw9HDRGTJNPqKPWt_FB7eSb6kni3jVCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=kFr6qk_R8JAfOLKmNDHqtl8WGB9KMsjXxMl13mbaJpGSb6kni3jVCA..&URL=mailto%3adewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=vp8rnCci-c6RupF9WtaOs7mgPR3IPVr8NYUMSVSqmLiSb6kni3jVCA..&URL=mailto%3aziekdewilderen%40skozok.nl
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Oproep Pokémonkaartjes 
 
Julian Cornelissen uit groep 3c is een paar weekjes gele-
den een van zijn pokemonboekjes met vooral veel nieuwe 
kaartjes op school verloren (formaat boekje is net groter dan de kaarten, er passen 60 kaarten 
in). Hij denkt zelf dat deze waarschijnlijk bij de kapstokken uit zijn zak is gevallen. 
Misschien is er toch een eerlijke vinder geweest die niet wist van wie ze waren.  
 
Julian is er erg verdrietig van omdat hij er regematig mee speelde. 
Mocht iemand ze gevonden hebben, zou hij/zij het boekje willen terugbrengen naar klas 3c? 
 

Kalender 
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Tijn 8C  Zea 4B 

Finn 4A  Roosmarijn 8B 

Lenthe 1-2D  Bregje 8C 

Coen 7B  Veerle 1-2E 

Driek 7B  Gradje 1-2D 

Jonathan 7A  Mila 6C 

Teun 1-2E  Nathalie 4A 

Roos 7B  Lynn 5A 

Dima 4A  Shams 7B 

Mike 4A  Mees 5A 

Sahiel 5B  Isabelle 3C 

Puk 5A  Liselotte 3C 

Tygo 4C  Vera 4C 

Maud 7B  June 5B 

Rens 5A  Sanne 6B 

Bennet 8B  Tseard 8A 

Gilles 7B  Maud 1-2C 

Emie 7B     
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Lisa 8A  Fenne 4C 

Khe 5A  Michelle 4A 

Sarah 8A  Trijntje 8B 

Mick 1-2B  Anne 6C 

Rens 8B  Jinte 8C 

Tomek 8A  Bente 7A 

Fiene 4C  Seger 6A 

Emma 1-2D  Abel 1-2B 

Lilou 4A  Viënne 1-2E 

Rens 6C  Jesse 1-2C 

Bradley 7A  Tim 3B 

Maarten 2-3A  Jan 7A 

Jana 4B  Joris 1-2B 

Axel 7B  Nola 4A 

Juup 1-2E  Damian 5B 

Pheline 5A  Xanty 8A 

Mathijs 6A  Thijs 1-2E 

Bo 5B  Bryn 5B 

Angie 6A  Jarin 2-3A 

Floris 2-3A     


