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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Eindelijk mochten we 11 mei weer van start! 
Fijn om in elk geval weer de helft van het aantal kinderen te mogen ontvangen. 
We kijken terug op een goede start. 
Tijdens de ‘coronaperiode’ hebben we nauw samengewerkt met de oudergeleding van de MR. 
Het is heel fijn om samen een zo goed mogelijke constructie te bedenken om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te ge-
ven. 
Eerst het onderwijs op afstand en daarna het 50 % onderwijs. 
Goed om te merken dat we ons allen goed aan de gemaakte afspraken/richtlijnen houden, waarvoor hartelijk dank! 
  
Achter de schermen zijn we alvast bezig met de planning van de studiedagen voor het komende schooljaar. 
Ook deze zijn goedgekeurd door de MR. 
U vindt deze op de kalender van onze website. 
  
Helaas kunnen de geplande uitstapjes op het einde van het schooljaar geen doorgang vinden. 
Samen met de ouders van de oudervereniging gaan we op zoek naar een zo goed mogelijk alternatief. 
We houden u op de hoogte. 
  
Voor de komende periode wensen wij u veel succes met de steeds veranderende omstandigheden. 
Maar vooral: blijf gezond! 
  

Met vriendelijke groet, 
Gerry de Bruyn 

Kalender Nieuws Uit de klas 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 
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D’n aftrap Nieuws 

 
Informatie CITO eind toetsen 
  
In de kalender staat aangegeven de CITO toetsen voor de groepen 3 t/m 7 vanaf eind mei worden afgenomen. Door de Corona-crisis is 
er een en ander veranderd voor wat betreft het afnemen en beoordelen van de CITO eind toetsen. 
 
Vanuit Skozok zijn hier concrete richtlijnen voor opgesteld. 
Concreet betekent dit het volgende: 

Alleen de toetsen Rekenen, Spelling en Technisch lezen DMT worden afgenomen. 
Rekenen en Spelling worden tussen 15 en 26 juni afgenomen. 
De DMT toets wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar afgenomen. 
De ingevoerde toetsen worden niet gebruikt om groepsgroei of individuele groei te bepalen. 

Door de coronacrisis en het thuisonderwijs / gedeeltelijk fysiek onderwijs is dit niet reëel. 
De toets resultaten worden gebruikt om leerkrachten/teams te helpen om een goede passende start te maken in het nieuwe 

schooljaar. 
 
In de oudergesprekken die aan het einde van het schooljaar gaan plaatsvinden, wordt u geïnformeerd over de didactische ontwikke-
ling van uw kind. 
 
Mocht er nog relevante informatie zijn, brengen we u hier middels een mail van op de hoogte. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Lily Stienen, Kwaliteitsondersteuner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender Uit de klas 
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D’n aftrap Nieuws 

 

Cup cakes voor het goede doel! 
 
Eline Swinkels (6B) en haar vriendin Vera Beckers (6/7) hebben in de Corona periode veel cup cakes gebakken en 
hebben deze in de wijk uitgedeeld voor "het goede doel".  
 
Uiteindelijk hebben ze bijna 35 euro opgehaald en daarvoor thee, handcrème en snoep gekocht voor de IC me-
dewerkers van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. De reactie van de IC medewerkers was heel erg leuk 
(zie de 2 foto's in de bijlage). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Kalender Uit de klas 

De Ronde van Waalre! 
 
De organisatie van de Ronde van Waalre en het bestuur van de Loopgroep 
Waalre hebben besloten dat er in 2020 geen ronde van Waalre georgani-
seerd zal worden.  
Echter we kijken vooruit en hopen dat jullie zaterdag 11 september 2021 
alvast noteren in de agenda voor een editie van de ronde van Waalre. 
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Uit de klas 

Guusje  1-2f  Fernando  1-2c 

Lieve  1-2f  Daan  5b 

Masha  1-2f  Soniya  1-2f 

Zaid  8b  Ella  1-2e 

Tobias  1-2f  Lewis  1-2e 

Anne  4c  Lars  1-2c 

Wouter  2-3a  Thijs  4c 

Pepijn  8b  Frits  4b 

Matthew  5a  Loreena  8a 

Samuel  3c  Medina  5b 

Levi  3c  Jelle  4c 

Teun  8a  Simeon  4c 

Ties  3c  Nienke  8a 

Wilber  1-2f  Ruben  5b 

Reiger  2-3a  Matthijs  4c 

Stan  6/7c  Pepijn  4b 

Max  4a  Laura  6/7c 

Milan  6b  Robin  5a 

Sophia  7a  Bas   8b 

Wesley  6b  Ties  1-2e 

Merle  1-2e  Thijmen  5a 

Sem  4a  Karen  8a 

Noor  2-3b    
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Uit de klas 

Sverre 7b  Lucas 8a 

Pars 1-2d  Julia 4a 

Lizzie 1-2e  Dani 1-2f 

Elisa 1-2c  Meike 7b 

Daan 6/7c  Rosalie 4b 

Hannah 1-2d  Pien 6/7c 

Maron 1-2f  Jesse 7a 

Femke 7b  Yinthe 7a 

Maud 6a  Max 7b 

Devin 4b  Esmee 8a 

Thessa 5a  Matthijs 3c 

Fenne 4a  Loïs 7b 

Lars 6/7c  Jana 2-3b 

Finn 3c  Tieme 8b 

Fenne 5b  Julia 1-2c 

Lize 4a  Boyd 5b 

Stella 8b  Roos 1-2e 

Giovanni 5b  Quin 1-2f 

Eefke 2-3a  Britt 7a 

Bram 8a  Ralph 1-2d 

Thijm 1-2e  Nils 6b 
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

Ervaringen van de leerlingen uit groep 6/7c 7 a en 7b, met het thuis 

werken.  

 

We hebben een gekke tijd achter de rug. Waarin we op leerplatformen moesten werken zoals op 
gynzy kids. Onze meesters hebben een youtube kanaal  opgericht. genaamd: Wilderen Meesters 
https://youtu.be/-8sIRfmbhi8.  
En als we hulp nodig hadden, gebruikten we Hangouts, om te chatten/videobellen met de meester of 

klasgenoten. We hebben ook gynzy kids en classroom om op te werken. Gynzy kids is een leerplat-

form waarop je: spelling en rekenen enz. kan doen  .Classroom is een leerplatform waarop je kan 

chatten met je klasgenoten en de leerkracht. En de meester kan taken opgeven die de leerlingen dan 

kunnen doen. 

Het was allemaal gek maar tegelijkertijd ook wel weer leuk. Het was ook best relaxed, zo thuis werken. 
Je had ook minder stress want je kon ook lekker zelf weten wanneer je alles doet, en je kon lekker 
lang uitslapen. Conclusie: Het was niet heel slecht.                                                 Geschreven: door Bart, 

Ruben en Bo uit 7b(b)  

 

 

Uit de klas 

https://youtu.be/-8sIRfmbhi8
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D’n aftrap Nieuws Uit de klas 

 
Om elkaar toch nog een beetje te zien gingen we op vrijdag met de klas bellen. het was 

wel vervelend als sommige kinderen hun geluid aan hadden staan. 

de meeste kinderen zaten ook op hangouts om vragen te stellen. instructies moesten 

ook gegeven worden en daarvoor hadden de meesters een youtube kanaal aange-

maakt (Wilderen meesters). met thuis werken waren we eerder klaar. dus hadden we 

veel vrije tijd!  

Geschreven door Eline en Famke 6/7c(b).  

 
 
 
 
Ik vond het alleen thuis werken op zich wel fijn want dan kan ik mezelf goed concentre-

ren. 

Maar de uitleg op school vind ik wel wat beter. 

Het is fijn dat de meesters een youtube kanaal hebben. 

En de uitleg thuis is wel wat anders dan de uitleg op school. 

 

 

Ik ben wel blij dat we weer naar school mogen. 

De filmpjes waren wel leuk en leerzaam. 

Het leuke aan de filmpjes was de grappen die ze maakte en de personen ( dieren )  

die er in voorkomen. 

Het online les krijgen is soms een beetje moeilijk. 

Het gezelschap op school is wel leuk. 

en dat ik mijn vriendinnen kan zien 

 

 

Sophia van Gerven Groep 7a(a)  

 
 
 
 
 
 

Kalender 


