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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Het kabinet besloot maandag tot een vergaande lockdown. Alle scholen, ook in het primair onderwijs, moeten vanaf woensdag hun 
scholen sluiten tot in ieder geval 18 januari 2021. Het kabinet beslist op 12 januari, afhankelijk van de stand van besmettingen, of 
scholen op 18 januari weer open mogen. Al met al een zeer stevige maatregel die voor ons toch redelijk onverwacht kwam. Wij had-
den deze sluiting niet voorzien voor de basisscholen. Voor de leerlingen, voor u als ouder en voor ons als team heeft het sluiten van 
de school voor een langere periode een behoorlijke impact. Zo zullen de leerlingen de dagelijkse contacten met klasgenoten gaan mis-
sen. Ook is het erg jammer dat de geplande kersactiviteiten nu ineens niet meer doorgaan. We beseffen terdege dat dit ook voor u als 
ouder weer het nodige betekent en van u vraagt. Dat geldt ook voor onze leerkrachten die in korte tijd weer de voorbereidingen voor 
het thuisonderwijs en de noodopvang moeten organiseren. We gaan ons uiterste best doen om dit zo goed mogelijk te laten verlo-
pen. 
 
Heel snel werd tijdens de eerste corona-golf overgeschakeld naar digitaal lesgeven.  Zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen 
en ouders was dit even wennen. Voor de één was het al een grotere uitdaging dan voor de ander. Bij het begin van de tweede golf 
hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen uit het voorjaar en zijn we samen met de MR op zoek gegaan naar mogelijkheden om 
het contact met de ouders nog beter in stand te kunnen houden. We vinden het nog steeds erg vervelend dat we ouders niet in de 
school kunnen ontvangen, maar staan zeker open voor alternatieven.  We hebben dan ook erg genoten van de vele positieve reacties  
van ouders en leerlingen op de alternatieve afsluiting van het tweede WOC thema. Er is volop gebruik gemaakt van de mooie 
‘museumroute’ waarin van alle kinderen kunstwerken te bezichtigen waren, fijn! 
  
Op 30 november heeft de inspecteur onze school digitaal bezocht voor een verificatieonderzoek. Hij heeft hiervoor gesprekken ge-
voerd met leerkrachten, directie, KO en leerlingen uit de leerlingenraad. Leuk om te horen dat de leerlingen zo positief verteld hebben 
over het WOC! De inspecteur was na afloop ook erg positief. Verschillende indicatoren, waaronder ‘zicht op ontwikkeling, kwaliteits-
zorg en kwaliteitscultuur’, werden zelfs met een ‘goed’ beoordeeld. Hier hebben we als team hard aan gewerkt en het is fijn om te 
merken dat dit door de inspecteur wordt gezien. Het beweeg- en leerpad in de onderbouw wordt ook als zeer positief beoordeeld.  
Hij benoemt dit in zijn verslag als volgt: ‘Een mooi voorbeeld van een gezamenlijke kwaliteitsslag binnen de Wilderen is het ontwikkel-
de beweeg- leerpad voor de kinderen in de onderbouw’. Een echte opsteker! Hoe mooi is het dan ook dat we het pad in de boven-
bouw gaan doortrekken, wat wederom mogelijk gemaakt wordt door een financiële bijdrage vanuit de OV. 
  
Tijdens de studiedag van 26 november hebben de kartrekkers vanuit de werkgroepen mediawijsheid en rekenen het team weer mee-
genomen in de ontwikkelingen. De rekenwerkgroep heeft voorwerk verricht in de oriëntatie naar een nieuwe rekenmethode. Na de 
kerstvakantie zullen met een aantal groepen 2 methodes uitgeprobeerd worden. Het doel is dat we voor de meivakantie een onder-
bouwde keuze hebben gemaakt, zodat we in het nieuwe schooljaar kunnen starten met een nieuwe rekenmethode.  
  
Voor nu wensen wij u namens het gehele team een fijne vakantie, blijf gezond… 
  
Met vriendelijke groet, 
Gerry de Bruyn 
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Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

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

Geschiedenis van het Beweeg-en leerpad op De Wilderen!                                

Stilzitten was jaren de norm in het onderwijs. Daar heeft de Wilderen al verandering in gebracht! Wij 

maken van spelend-en bewegend leren een vast onderdeel in ons onderwijsaanbod. 

Toen “De Wilderen” in januari 2017 in een mooi nieuw gebouw kwam, kwamen er heel veel nieuwe 

mogelijkheden op het team af: hoe gaan we alle nieuwe ruimte (onze leerpleinen!)zo optimaal mo-

gelijk inzetten en wat betekent dit voor onze onderlinge samenwerking? 

Het Traject 1-2-3 werd gestart: we vonden een manier om samen op de Leerpleinen een breed aan-

bod van de leerlingen van de groepen 1-2-3 te realiseren en behalve dat, werd het een manier om de leerlingen van 1-2 en 3 te laten 

samen werken en de “hobbel” tussen 2 en 3 te laten verdwijnen. Tegelijkertijd hebben we vanuit onze visie op de ontwikkeling van het 

jonge kind een combigroep 2-3 gemaakt. Deze groep is de motor geworden van het spelend-en bewegend leren: een impuls voor de 

groepen 3 om ook deze werkvorm steeds meer in te zetten bij het groep 3 aanbod. 

Vanuit deze samenwerking ontstonden steeds meer ideeën om dit spelend-en bewegend leren ook op de leerpleinen zichtbaar vorm te 

geven. Brainstormen, inspiratie opdoen in Rhoon, uitwerken, koppeling aan onze doelen, ontwerper zoeken, steeds vrolijker worden 

van wat er aan het ontstaan was, delen met het team, producent zoeken (op Europees niveau: we hebben een Belgische ontwerper en 

producent van het pad) en toen kwam de coronacrisis…Maar uitstel werd geen afstel! In oktober is ons beweeg-en leerpad geopend!                             

                                                           

Deze ontwikkeling is “besmettelijk”: inmiddels zijn de groepen 4 ook al een jaar bezig met dit bewegend en spelend leren vast onder-

deel te maken binnen het leerstofaanbod. We zien niet alleen enthousiaste leerlingen, verbeterde leeropbrengsten, maar ook een 

steeds enthousiaster team. Binnen de bovenbouw gaan we dit jaar de mogelijkheden verder verkennen, inventariseren wat er al spon-

taan gebeurt en dan ook daar deze ontwikkeling een impuls geven. 

We laten jullie nog een keer (voor alle ouders die de mail gemist hebben…) trots ons beweeg-en leerpad zien! 

Team De Wilderen 

Een van onze ontwikkelingen binnen de school is 'werken vanuit doelen'. In de onderbouw is daarbij specifiek aandacht voor bewegend 

leren: we combineren motorische doelen met leerdoelen. Dit heeft geresulteerd in een echt beweeg- en leerpad. 

https://www.youtube.com/watch?v=U4-B0ViPj2Y&feature=youtu.be 

 
 

 

De Wilderen: Beweeg- en leerpad - YouTube 

In deze video laten wij ons beweeg- en leerpad zien 

van de school. 

www.youtube.com 
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D’n aftrap Nieuws 

Geen Driekoningen aan de deur, wél Driekoningen in huis  
Veel kinderen uit groep 5 t/m 8 kennen het wel: Driekoningen-zingen aan het einde van de Kerstvakantie! Jam-
mer, jammer, dit jaar kan het niet doorgaan. Corona gooit roet in het eten.   

“Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed!” Met een paar uurtjes zingen in het dorp werd altijd 
heel veel snoep opgehaald en ... veel geld in de collectebussen. Dat gaat al jaren naar de Derde Wereld en komt 
daar heel goed terecht. Op 5 januari 2020 haalden we € 1185,63 op!  

In 2021 zal er niets in de collectebus komen. Maar misschien willen de mensen uit Waalre toch helpen om iets 
voor de Derde Wereld te doen? Op www.pmcwaalre.nl/driekoningenlied staat vanaf 2 januari het Driekoningenlied. 

Een kleinigheidje kan overgemaakt worden op NL 31 RABO 0155 7954 65 t.n.v. RK Parochie Heilige Willibrord, inzake PMC 
Waalre.  

Alvast bedankt; in 2022 willen we natuurlijk weer een gewone Driekoningenactie houden, tot dan!  

De leden van PMC Waalre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van een ouder: 

Beste, 
 
Toch besloten een mail te sturen omdat ik bijna iedere ochtend hetzelfde zie gebeuren en zie hoe het gevaarlijke situaties 
oplevert. 
 
Het speelt al enige tijd maar in het wilderikje werd het nogmaal uitgelegd maar helaas is dit niet voor iedereen duidelijk.  
 
Bijna iedere morgen staat dezelfde auto geparkeerd op de kerkakkers en dan niet in de parkeervakken maar gewoon op de 
weg met zijn veiligheidslichten aan om vervolgens zijn kinderen naar school te begeleiden. Aangezien hij niet doorrijdt tot 
een vrij parkeervak of naar de parkeerplaats waar genoeg plek is blokkeert hij hiermee de weg en vaak ook de ingang voor 
de Kids om van de weg naar school te komen. Omdat hij op de weg staat zie je dagelijks kinderen twijfelen om er langsaf te 
fietsen, moeten ze over de weg met risico een auto tegemoet te fietsen of over de stoep. Mijn inziens mag hier harder te-
gen opgetreden worden, dit zeker omdat hij dit standaard zo doet... 
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D’n aftrap Nieuws 
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D’n aftrap Nieuws 
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D’n aftrap Nieuws 
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Uit de klas 

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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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Uit de klas 

Mohammad 3b  Laura 1-2e 

Julian 6a  Eline 7/8c 

Lara 1-2c  Liam 6a 

Guus 4b  Leon 8b 

Daan 5a  Famke 7/8c 

Lucas 1-2b  Duuk 6a 

Dewi 4b  Tygo 4b 

Puk 3c  Luna 3d 

Evi 1-2c  Sara 1-2c 

Ruben 8b  Stefanie 1-2e 

Selina 4a  Floor 1-2b 

Riley 1-2c  Victor 1-2b 

Guusje 3d  Sebastiaan 6b 

Daniël 1-2e  Hannah 3d 

Quinn 2-3a  Xander 8a 

Elize 3c  Amber 1-2e 

Alia 5a  Siem 1-2b 

Jan 4b  Nicolas 7a 
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D’n aftrap Nieuws Uit de klas 

Tentoonstelling 'Meesterwerken' 
 
Wat is er toch hard gewerkt in de tweede module van WOC dit schooljaar. Het thema 'Meesterwerken' kwam 
dit keer letterlijk 'goed uit de verf'. 
De kinderen zijn door de hele school heen groepsdoorbrekend creatief aan de slag gegaan. Hierbij hebben ze 
zich laten inspireren door verschillende technieken en kunstenaars zoals Vincent van Gogh, Picasso en nog vele 
anderen. Zoveel mooie kunstwerken bij elkaar vroeg natuurlijk om een echte tentoonstelling.  
In het donker, met de lichtjes aan, kon iedereen rond de school komen kijken naar wat de kinderen allemaal 
hadden geleerd en gemaakt. Wij vonden het super dat we op deze manier toch weer echt even samen konden 
zijn. Vol trots werden de werkjes getoond en werd ander werk bekeken.  
Alle kunstwerken gaan natuurlijk mee naar huis zodat ze ook daar een ereplaatsje kunnen krijgen.  
Hopelijk heeft iedereen genoten van ons kunstige thema. 
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D’n aftrap Nieuws Uit de klas 
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Kalender 

'Mag ik op het leerplein?'  
 
Iedere periode zijn er weer doelen die ondersteund worden door het nieuwe beweeg- en 
leerpad. Spelend leren op het leerplein is iets wat de leerlingen heel graag doen. Het nieuwe 
beweeg- en leerpad brengt ze ook nog eens volop in beweging. Of ze nu naar het toilet gaan 
of naar een hoek lopen, het pad op de vloer nodigt altijd uit om te bewegend (én te leren!).  
'We springen onze naam en maken woorden op het letterbord', 'we meten elkaar op', 'we 
springen de tientallen en leren de klok'. Bewegend leren is leuk, gezond en heeft een positie-
ve invloed op belangrijke hersenactiviteiten die bijdragen aan de leerprestaties. Tuurlijk mag 
je op het leerplein! 
 
Daarnaast zitten we nu ook midden in een super gezellige periode. Kerst komt er alweer aan! 
Fijn om samen te spelen/leren en werken. Zo doen we met de groepen 2-3 en 3 ook erg ge-
zellige activiteiten waar zowel de kinderen als juffen zeker van genieten! Fijne kerstdagen 
voor iedereen!  


