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D’n aftrap 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij zijn erg TROTS op het nieuwe beweeg- leerpad dat in de herfstvakantie is aangebracht in de school. Mooi om te zien 
hoe de kinderen, ook van de bovenbouw, hier vrolijk gebruik van maken. 
 
Het is uiteindelijk een super resultaat wat voortkomt uit het traject 1,2,3/doelgericht werken in de onderbouw. Nogmaals 
dank voor de financiële bijdrage vanuit de oudervereniging. 
 
Na de herfstvakantie heeft er ook een verandering plaatsgevonden in de pleinwacht tijdens de middagpauze. Vanuit Kin-
derstad verzorgden 3 pedagogisch medewerkster met 3 vrijwilligers de pleinwacht. Door de coronacrisis heeft Kinderstad 
te maken met personeelskrapte en dat is de reden dat zij de pleinwacht niet meer kunnen verzorgen. 
 
Vanaf de herfstvakantie zijn er daarom steeds 2 leerkrachten met 4 vrijwilligers verantwoordelijk voor de pleinwacht. Su-
perfijn om te merken dat deze overgang soepel verloopt en samen met het team is opgepakt. 
 
Mocht u vragen hebben rondom de verkeerssituatie wijs ik u graag op de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
spreekuur van de wijkagent. 
 
Het eerstvolgende spreekuur staat gepland op 2 december om 8.15 uur. 
 
Verder vragen wij uw aandacht voor de traktaties bij verjaardagen.  
 
Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde, nu i.v.m. corona, verpakte traktatie.  
 
Houd het vooral klein! 
 
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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Verkeersveiligheid rondom Kindcentrum de Wilderen 

Het afgelopen jaar hebben het Kindcentrum De Wilderen, de ouderverenigingen en de gemeente Waalre 

samengewerkt om het verkeer rondom het Kindcentrum veiliger te maken voor de kinderen en hun fami-

lies. Een aantal verbeteringen zijn onder andere het zebrapad op de parkeerplaats, het verschuiven van de 

plantenbakken bij en het verbreden van de fietsopritten aan de Kerkakkers. Ook het komende jaar houden 

wij contact met elkaar om te zorgen dat de verkeerssituatie veiliger wordt voor alle kinderen. Bij de ople-

vering van de nieuwe school is destijds een aantal verkeerszaken gecommuniceerd. Een aantal belangrijke punten willen wij nog eens 

onder de aandacht brengen. 

• Vanaf de Monseigneur Bannenberglaan tot aan de parkeerplaats geldt een stopverbod. Op de Kerkakkers is het dus verboden 

met een voertuig te parkeren of stil te staan om uw kinderen bij de school af te zetten. Dit levert gevaarlijke situaties op voor de 

kinderen, als verkeer om voertuigen heen moet manoeuvreren.  

• Bij de aanleg van de school is de intentie uitgesproken om alle fietsbewegingen te laten plaatsvinden aan de achterkant van de 

school. Alle fietsers worden aan de achterkant van de school verwacht. Fietsenstallingen zijn verschoven om hier beter bij aan te 

sluiten. Wanneer de route over de parkeerplaats wordt gekozen, houdt er dan rekening mee dat onze jongste scholieren op hun 

kleine fietsen vaak niet goed zichtbaar zijn voor automobilisten die (achteruit) de parkeervakken willen verlaten.  

• Het parkeerterrein voor de school is een eenrichtingsverkeersituatie. Pijlen op het wegdek benadrukken de verplichte rijrichting. 

Dit geldt ook voor fietsers. 

• Regelmatig rijden er auto’s met hogere snelheid over de parkeerplaats, waardoor onveilige situaties ontstaan. Wij willen vragen 

om stapvoets te rijden en wanneer noodzakelijk uw snelheid verder aan te passen aan de situatie. 

• De stoep is geen fietspad. Wij begrijpen dat deze een veiligere omgeving biedt voor de jongste scholieren. Echter wij vragen reke-

ning te houden met elkaar. Ouders die bij het hekwerk van de speelplaats 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 vervolgens lopen naar het hek. Zoals eerder gemeld zullen wij in de groepen ook de kinderen erop 

attenderen dat ze op het voetpad nog niet fietsen. 

• Bij de toegangspoorten van het speelplein verzamelen zich veel ouders om hun kinderen over te dragen aan de leraren en/of op 

te halen als de school uit is. Wij willen u vragen om de COVID-19 maatregelen, zoals 1,5 meter afstand, hierbij in acht te nemen. 

Probeer afstand te houden en waar mogelijk ook het grasveld te gebruiken. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd die ten goede komt 

aan de doorstroom op het voetpad. Zo kunnen de kinderen veilig naar de fietsenstalling en blijft het hek vrij voor gevallen waarin 

het noodzakelijk is iets persoonlijk tegen de leerkracht te zeggen bij het wegbrengen van uw kind. 

• Wij gaan op korte termijn nogmaals met de gemeen-

te Waalre de verkeersveiligheid rondom de school 

inventariseren. Mocht u nog vragen of opmerkingen 

hebben, dan kunt u deze e-mailen naar  

 infodewilderen@skozok.nl 

Met vriendelijke groet, 

Directie, Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereni-

ging (OV) Kindcentrum De Wilderen 
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Wie doet er mee in Waalre  
 
ZOEK DE GLUURPIETJES.....je kunt zelf de tekeningen downloaden en de aftekenkaart.  
 
Via navigatie en dan zoeken bij gratis downloaden staan ze. Iedereen die mee doet 
kan de muts zelf inkleuren... 
 
 
www.peuteractiviteitenweb.com  
Ontzettend leuk om de kids de pietjes te laten zoeken door heel Waalre en op de 
aftekenkaart te laten aftekenen. Hoe meer mensen mee doen en voor hun raam han-
gen hoe leuker! 
 

http://www.peuteractiviteitenweb.com
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Rosalie 7/8c  Reeve 6b 

Lauren 1-2e  Mats 6a 

Kjell 3d  Bram 5a 

Brutus 3d  Guus 5b 

Max 4b  Lotus 5a 

Renske 8a  
Mihai-
lo 3d 

Tein 8b  
Mus-
tafa 6b 

Chloë 3c  Doris 5c 

Sarah 8a  Joey 7a 

Wout 3b  Dewi 8a 

Siem 6b  
We-
sley 5c 

Nikki 7b  Tobias 7b 

Lucas 6b  Bart 8b 

Olive 5c  Noud 3b 

Pariya 1-2e  Puck 1-2b 

Robin 5b    
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Hanna 5b  Jason 3c 

Lotte 5a  Jip 6a 

Sam 6b  Senna 8a 

Tijn 1-2c  Tijn 8a 

Eliza 3b  Julian 6a 

Lieke 5b  Eleftheria 3b 

Manon 5c  Krijn 4b 

Tygo 5c  Nora 2-3a 

Jolijn 8b  Sanne 5c 

Alex 3d  Levi 6b 

Jay 7/8c  Juultje 8b 

Jayden 3b  Kate 5b 

Ryan 3b  Elise 4a 

Tuana 6b  Bram 4a 

Sem 3b  Lara 4b 

Lynn 8a    
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