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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
De feestdagen staan voor de deur, het einde van het jaar nadert, tijd om weer even terug te blikken maar vooral ook weer vooruit te 
kijken. 
  
Dinsdagmiddag 10 december hadden we met het team een studiemiddag. Zoals eerder gemeld werken wij dit schooljaar aan 5 onder-
wijsinhoudelijke thema’s. Tijdens deze middag stonden 3 van deze thema’s centraal. Het thema mediawijsheid, begrijpend lezen en 
meer-begaafdheid stonden op de agenda. Het is fijn om te merken dat we deze studiemiddag door en met collega’s kunnen vormge-
ven. Er wordt, ook buiten de groepsverantwoordelijkheid van de leerkracht, hard gewerkt door het team. Dit komt de kwaliteit van 
het onderwijs aan onze leerlingen zeker ten goede! 
  
Achter de schermen zijn verschillende documenten / protocollen up to date gemaakt. 

U kunt deze op de website vinden onder het tabblad ‘voor ouders’. 1 van deze protocollen vertelt hoe wij omgaan met pes-
ten. Op De Wilderen hanteren we een pestprotocol om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Vanaf dit school-
jaar hebben we 2 anti-pest coördinatoren op onze school, namelijk Jet de Haas en Mark Gooskens. Zij zorgen er 
o.a. voor dat het pestprotocol wordt gehanteerd. U kunt hier meer over lezen in het protocol.Om ervoor te zorgen dat 
zij deze taak op een juiste wijze kunnen uitvoeren, volgen zij in het voorjaar een training voor anti-pestcoördinatoren. 
  
Veiligheid rondom de school: 
Ouders die bij het hekwerk wachten op hun kind ervaren dat er over het voetpad naast het hekwerk met regelmaat (hard) gefietst 

wordt. Het zou fijn zijn als ouders die met de fiets komen de fiets parkeren aan het begin van het voetpad en ver-
volgens lopen naar het hek. Wij zullen in de groep ook de kinderen erop attenderen dat ze op het voetpad nog 
niet fietsen. 
  
Wijkagent: 
14 januari kunt u om 14.15 uur weer gebruik maken van het spreekuur. Heb je vragen, zorgen die je met hem wil delen: welkom!  
  
Schoonmaak: 
Na een (verplicht) aanbestedingstraject is er sinds de zomervakantie een nieuwe partij gecontracteerd voor de schoonmaak van scho-
len. Met de overstap naar een nieuwe partij zijn er een aantal zaken gewijzigd: de kwaliteitseisen zijn gelijk gebleven, de manier waar-
op gewerkt wordt is gewijzigd. Er is afgesproken dat er resultaatgericht schoongemaakt wordt in plaats van schoonmaken op basis 
van een vooraf vastgesteld aantal uren. Omdat chloor wettelijk niet meer gebruikt mag worden, wordt er schoongemaakt met biolo-
gische schoonmaakmiddelen.  
 
Het is logisch dat in het begin van een dergelijke omschakeling enige aanlooptijd nodig is om alles goed te laten verlopen. Tussen SKO-

zoK en de partij die schoonmaakt heeft er daarom vanaf het begintraject veelvuldig overleg plaatsgevonden. Toch hebben wij moeten 

constateren dat op sommige scholen de kwaliteit van de schoonmaak niet is zoals die moet zijn. Wij snappen dat ouders hier ook te-

genaan lopen. Via dit bericht brengen wij jullie daarom op de hoogte van de zaken die ondernomen zijn om ervoor te zorgen dat het 

schoonmaakresultaat op alle scholen structureel op orde komt.  

Overleg met het bedrijf dat schoonmaakt heeft tot een aantal acties geleid. Zo is de klachtenregistratie en de benodigde actie naar 
aanleiding hiervan verbeterd. Ook zijn er onafhankelijke metingen uitgevoerd. Verder heeft het bedrijf met personeelsproblemen te 
maken. Dit ontslaat hen echter niet van hun verplichtingen om te zorgen voor een goede schoonmaak. 
Naar aanleiding van de vele klachten heeft er recentelijk een indringend gesprek tussen het College van Bestuur en het schoonmaak-
bedrijf plaatsgevonden. Daarin is afgesproken dat uiterlijk 1 februari 2020 het schoonmaakresultaat op alle scholen structureel op 
orde moet zijn. 
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D’n aftrap 

  

Ouders & onderwijs: 

Ouderbijeenkomsten passend onderwijs  
Het lijkt vanzelfsprekend: voor alle leerlingen moet een passende plek in het onderwijs te vinden zijn. Maar de praktijk is helaas vaak 
anders. De kennis en ervaringen van ouders zijn belangrijk om te beoordelen wat beter kan. In 2020 gaat het ministerie van OCW de 
Wet passend onderwijs namelijk evalueren. Ouders & Onderwijs wil samen met andere ouderorganisaties de kennis en ervaringen 
van ouders in kaart brengen.  
We organiseren daarom drie bijeenkomsten in januari en nodigen alle ouders uit om mee te praten over passend onderwijs.   
Het gaat om de volgende data en locaties: 
- maandag 13 januari, Eindhoven, 19.00 - 21.30  
- dinsdag 14 januari, Zwolle, 19.00 - 21.30  
- donderdag 16 januari, Utrecht, 16.00 - 20.00 
Lees verder om je op te geven » 
  
Als laatste wil ik u mede namens het team fijne feestdagen toewensen en alle goeds voor het nieuwe jaar! Wij zien u graag terug op 
maandag 6 januari. 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 
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D’n aftrap Nieuws 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Aankomende donderdag is de kerstviering bij KC De Wilderen. Allereerst bedankt voor de bijdrages en 
de lekkere gerechten die er voorbij gaan komen op het kerstdiner! De kinderen kunnen niet wachten 
om gezellig met hun klas te gaan eten. Zoals eerder is gecommuniceerd heeft deze avond een goed 
doel.De groepen 7 en 8 hebben afgelopen week kennis gemaakt met drie goede doelen. Aan de hand 
van deze kennismaking heeft elke leerling een stem uit mogen brengen voor hun favoriet. Het goede 
doel voor de kerstmarkt is met een ruime meerderheid van stemmen KIKA geworden.  
 
Dan heb ik nog wat aanvullende informatie voor het avondprogramma voor uzelf. Vanaf 17.00 uur is er 
voor u een kerstviering in de vorm van een borrel en kerstmarkt. Om 18.00 uur is uw kind klaar met het 
diner en moet deze worden opgehaald in de klas. Indien dit niet mogelijk is dient u hiervoor schriftelijk 
toestemming te vragen aan de groepsleerkracht. Vanaf 18.00 uur start direct de kerstmarkt en kunt u 
op zoek naar leuke werkstukjes van de kinderen. 
 
Alle kinderen kunnen hun eigen werkstukje vooraf reserveren, deze kunnen ze tot 18.30 uur kopen. 
Vanaf 18.30 uur gaan alle werkstukjes in de vrije verkoop en mag je ook werkstukjes van andere kin-
deren kopen. De kerstmunten zijn €0,50 en kunnen alleen contant betaald worden, bij voorkeur ge-
past. 
 
Vanaf 18.30 uur zal de harmonie u voorzien van gezellige kerstmuziek en sluiten we de kerstviering 
gezamenlijk af. Om 19.00 uur moeten de kinderen zich afmelden bij de eigen leerkracht en mogen dan 
naar huis. Mocht u op 19 december nog graag uw steentje bijdragen, kijk dan gerust nog even op de 
klassenlijst waar nog hulp voor gezocht wordt. Heeft u verder nog gedacht aan de “oude” kerstspullen 
om deze in te leveren bij Carin. Dit kan tot 19 december 13.00 uur. 
Allemaal bedankt voor uw steun en alvast heel veel plezier tijdens de kerstviering. 
 
Met vriendelijke groet, 
De kerstcommissie. 
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Kalender Uit de klas 

Driekoningen 

“Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed…” 

Ken je dat liedje? Hier en daar in Nederland gaan rond het feest van Driekoningen 
groepjes kinderen langs de deuren. Ze zingen overal hun lied en verdienen daarmee 
wat snoep. 

In Waalre doen we ook aan Driekoningen-zingen. Niet voor het snoep, maar voor 
mensen uit Waalre die in de Derde Wereld werken. Met het geld dat we hier ophalen, 
kunnen ze daar heel veel goeds doen. Hierover hebben mensen van het pmc 
(parochieel missiecentrum) verteld in de groepen 5 t/m 8. 

Hoe gaat het? 

Als je in groep 5 of hoger zit kun je meedoen. Op zondag 5 januari (dus de laatste 
zondag van de kerstvakantie!) gaan we zingen. 

We verwachten je dan om 10.15 uur in Kindcentrum De Wilderen (ingang KDV). 
Daar zorgt het pmc dat je op een echte koning gaat lijken, met een mooie kroon en 
mantel. Per groepje van drie kinderen krijg je ook een collectebus en een lijstje met 
straten waar je gaat zingen. Meestal zijn dit straten dicht in de buurt van je eigen huis. 

Daarna ga je aan de slag. Met een paar uurtjes zingen kun je heel veel geld ophalen 
voor het goede doel! Ben je klaar - dat is waarschijnlijk tussen 13.00 en 14.00 uur - 
dan breng je de collectebus terug naar De Wilderen. Daar krijg je nog iets lekkers en 
een klein cadeautje. 

Je kunt je opgeven met twee andere kinderen waarmee je samen in het groepje wilt, 
maar alleen of met z’n tweeën kan ook. Dan maakt het pmc een groepje.  

Doe je ook mee? 

Als je in groep 5 t/m 8 zit heb je op school van het pmc een brief over het Driekonin-
gen-zingen gekregen met een aanmeldstrook. Deze kun je t/m 18 december inleve-
ren bij je juf of meester. Wil je meedoen maar ben je vergeten om het strookje op tijd 
op school in te leveren? Geen probleem, je kunt je ook aanmelden via e-mail 
(pmcwaalre@gmail.com) t/m 31 december. Aan het einde van de kerstvakantie word 
je nog gebeld zodat je het Driekoningen-zingen niet vergeet. 

Voor meer informatie: bel naar Dory Faasen (tel. 06-24112815) of mail naar 
pmcwaalre@gmail.com.  
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Uit de klas 

Hanna 4a  Jip 5a 

Lotte 4c  Julian 8b 

Sam 5b  Senna 7a 

Tijn 1-2d  Tijn 7a 

Eliza 1-2d  Julian 5a 

Lieke 4a  Krijn 2-3a 

Manon 4b  Nora 1-2c 

Tygo 5a  Sanne 4b 

Jolijn 7b  Levi 5b 

Alex 2-3b  Juultje 7b 
Jayden 1-2c  Anna 8a 

Ryan 1-2c  Kate 4a 

Tuana 5b  Elise 2-3a 

Sem 2-3a  Bram 3c 

Lynn 7a  Ricky 8b 

Jason 1-2f  Lara 2-3b 

Nieke 8a    
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Uit de klas 

Noor  4a  Elize  2-3a 

Mohammed  2-3a  Alia  4c 

Sofie  6b  Jan  2-3a 

Julian  5a  Femm  4c 

Amber  8b  Eline  6/7c 

Sohani  8b  Mare  8a 

Guus  3c  Liam  5a 

Daan  4c  Leon  7b 

Lucas  1-2c  Famke  6/7c 

Dewi  2-3b  Duuk  5a 

Puk  2-3a  Vladek  2-3b 

Ruben  7b  Tygo  3c 

Stijn  8a  Luna  2-3b 

Selina  2-3b  Sebastiaan  5b 

Riley  1-2d  Hannah  1-2d 

Guusje  2-3b  Xander  7a 

Daniel  1-2f  Nicolas  6a 

Quinn  2-3a     
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