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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Maandag 17 september hadden we een intensieve studiemiddag. 
 
Graag geef ik u inzicht in de onderwerpen die op de agenda stonden. 
We begonnen met rekenen, na een stukje theorie over verschillende leerstrategieën, zijn collega’s met hun leerjaar aan de slag ge-
gaan met het voorbereiden van het volgende blok van rekenen. Door samen de kwaliteit van de instructies te vergroten, versterken 
we het rekenonderwijs. 
 
Na rekenen stond begaafdheid op de agenda. Vragen als ‘wat is begaafdheid? hoe herken je het? wat betekent het voor jou als leer-
kracht als een kind naar de plusklas gaat’, stonden centraal. Er wordt hard gewerkt op De Wilderen, ik ben dan ook erg trots op het 
team! 
  
We zijn nog steeds op zoek naar ouders/opa’s/oma’s die ons af en toe mee willen helpen met het onderhouden van de speelplaats en 
tuin. Mocht je iemand weten die zo af en toe een momentje vrij kan maken dan horen we het graag. 
  
Dinsdag 23 oktober om 20.00 uur staat er een interessante ouderavond op het programma, houd deze datum dus alvast vrij! 
Het thema van deze avond is ‘Kind en bewegen’ en is bedoeld voor alle ouders van ons Kindcentrum. Tijdens deze avond kunt u nader 
kennis maken met onze nieuwe collega Marco die zowel op school als de BSO enthousiast gestart is met bewegen. 
Wij ontvangen u graag! 
  
 
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

 

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 

 

mailto:wilderikjedewilderen@skozok.nl
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D’n aftrap Nieuws 

Gepersonaliseerd Leren op De Wilderen.  
  
Op onze school werken we voortdurend aan verbetering van ons onderwijs. In ons jaarplan, dat te vinden is op de websi-
te https://www.dewilderen.nl/voor-ouders/formulieren, kunt u zien welke onderwerpen we dit schooljaar centraal 
zetten. Graag willen we u wat uitgebreider informeren over een traject wat dit jaar op school gestart is, het gepersonali-
seerd leren (GPL).  
  
Vanuit de vraag ‘Hoe kunnen we onze leerlingen nog meer tegemoet komen in het versterken van hun zelfvertrouwen, in 
het samenwerken, in het ontwikkelen en inzicht krijgen in hun talenten?’ zijn we gekomen tot dit traject. Ons streven is 
om de leerlingen meer eigenaar te maken van zijn/haar leerproces.  
  
Wat betekent dit voor de Wilderen?  
We willen het gepersonaliseerd leren in eerste instantie koppelen aan het rekenonderwijs in de midden- en bovenbouw 
om het daarna verder uit te rollen naar de andere leerjaren en vakken.  
  
Extra ondersteuning  
Twee coaches vanuit SKOzoK (Elise Biezenaar en Beppie van Bree ) zijn dit schooljaar wekelijks bij ons op school om sa-
men met de leerkrachten dit verder vorm te geven. We willen onze rekenmethode Rekenrijk nog doelgerichter in gaan 
zetten en zoeken naar mogelijkheden om het aanbod te versterken vanuit een digitale leeromgeving. Leerkrachten wor-
den gecoached om binnen hun eigen groep hier invulling aan te geven. Tegenwoordig zijn er prachtige digitale leermidde-
len op de markt die het mogelijk maken om de leerlingen, naast de methoden, nog meer op maat te laten leren. We gaan 
kijken welke middelen voor de Wilderen passend zijn om het onderwijsaanbod te versterken. Zoals u weet werken we 
sinds vorig schooljaar op onze school in de groepen 5 tot en met 8 met Chromebooks.   
  
Chromebooks en Google account  
Om op een Chromebook te kunnen werken hebben alle kinderen (en leerkrachten) een Google account nodig. Zij hebben 
deze vanuit SKOzoK ontvangen. Het Google account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord. Het is natuurlijk be-
langrijk dat kinderen zorgvuldig omgaan met hun inloggegevens, delen met anderen kan onjuist gebruik in de hand wer-
ken. Leerlingen worden hierin op school begeleid (mediawijsheid), maar het zou fijn zijn als u ook thuis uw kinderen hier-
bij ondersteunt. Aan het einde van groep 8 vervalt het account van uw kind.    
We maken op dit moment nog geen gebruik van alle mogelijkheden van de Google omgeving, we gaan dit stapsgewijs 
uitbreiden. Ons streven is dat iedereen van groep 5 tot en met 8 voor de herfstvakantie kennis gemaakt heeft met het 
Chromebook en de Google omgeving.   
Wij hopen dat u als ouder, samen met uw kind thuis een kijkje neemt in het Google account. U kunt inloggen via 
www.google.nl middels Google Chrome browser, uw kind weet zijn/haar eigen inlog.  
  
We streven ernaar dat de leerlingen nog efficiënter kunnen werken aan hun schooltaken, ze kunnen dan zowel thuis als 
op school aan presentaties/werkstukken werken zonder een memory stick te gebruiken. Daarnaast kunnen de leerlingen 
heel makkelijk samenwerken in hetzelfde document.   
  
We maken er samen een leerzaam traject van en houden u op de hoogte.  
Heeft u vragen, laat het ons weten, we vertellen u graag meer.  
  
  
Jerney van Roij (contactpersoon groep 6-8) jvanroij@skozok.nl  
Jet de Haas-Prinsen (contactpersoon 3-5) JdeHaas@Skozok.nl  
 

 

 

 

 

Kalender Weet je? 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=nXOeRGcrgZsRGJPRJ5FpAVzK4BECW0Gb9Xn8uEjELb1GML5A6yLWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.dewilderen.nl%2fvoor-ouders%2fformulieren
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GEZOCHT:   OVERBLIJFKRACHTEN voor GROEP 3 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Kinderstad verzorgt het overblijven (TSO) in basisschool De Wilderen via de eeTClub. Voor het overblijven BIJ 

GROEP 3 zijn we op zoek naar een nieuwe vrijwillige overblijfkracht. Op maandag, dinsdag en donderdag, vanaf 

oktober.  

 

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 vra-

gen.                                                          

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: 040-2217232, of mailen 

naar: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

 

(Eerst een keer komen kijken tijdens het overblijven hoe het verloopt is ook mogelijk). 

 

TEAM  eeTClub De Wilderen. 

 

Kalender Weet je? 

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 mail: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

• voor groep 1 en 2:  040-3045257 of via email van Kindcentrum De Wilde-

ren:  dewilderen@kinderstadwaalre.nl 

 
Verdere informatie is te vinden op de website: www.kinderstadwaalre.nl/eetclub (daar vindt men ook het 
aanmeldformulier en wijzigingsformulier) of op de website van De Wilderen onder het kopje “TSO/BSO”. 
Daar staat ook het overblijfreglement met informatie over TSO De Wilderen. 
 

Directeur Kindcentrum De Wilderen: Ilse Obdeijn, tel. 040-3045250 email: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl  

Coördinator Eetclub: 040-2217232 email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=6r6szLe-a49Fs1hlYQajE4NLdlN2yzFyDj_tiSxl-1Zjt5Ha6CLWCA..&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=kUbRmNjSbc9cMwLYZRrrUUT3XLb8tIbzCOG2ialEoFOW7ILk7QzWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.kinderstadwaalre.nl%2feetclub
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
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D’n aftrap Nieuws 

Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  

Informatieavond GGD 

Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van 

kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert 

de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met poep-

problemen.  

Zindelijk zijn 

Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de basisschool 

gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen 

nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een gro-

te impact hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers. 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een informatieavond 

over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende 

manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.  

 

De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 

20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond zijn 3 euro. 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.  

 

 

 

 

 

Toppers van de Wilderen ! 
 
Op zaterdag 8 september hebben weer veel leerlingen 
van onze school meegedaan aan de Ronde van Waalre. 
Maar liefst 19,5% van de kinderen van onze school liepen 
mee, aangemoedigd door onze directeur Gerry en de leer-
krachten Margot en Suzanne die sportief met de kinderen 
meerenden. Iedereen in het dorp kon zo mooi de nieuwe 
oranje schoolshirts zien! 
Volgende jaar hopen we met nog meer kinderen te zijn 
om hoger in het schoolklassement te eindigen. Zet ‘m vast 
in de agenda voor zaterdag 7september 2019!  

 

 

Kalender Weet je? 

http://www.ggdbzo.nl
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D’n aftrap Nieuws 

Tienerdisco Waalre weer van start! 

Wat later in het schooljaar dan je gewend bent, maar Tienerdisco 

Waalre gaat door! 

Rond de zomer was het onduidelijk of, hoe en waar we met de 

Tienerdisco terecht konden.  

Gelukkig hebben we tot in ieder geval eind 2018 onze oude ver-

trouwde stek in Het Klooster. 

De Lev-groep ontvangt ons daar. 

Voor wie is het? 

De Tienerdisco is er voor alle kids van de groepen 6-8 van de basisschool. 

Met goede muziek, Just-Dance video’s en wat lekkers te drinken en te snoepen maken we er samen een mooie 

avond van. 

Wat zijn de kosten? 

De entree bedraagt € 2,-. De pasjes die we vorige seizoenen gebruikten zijn helaas niet meer geldig. 

Frisdrank kost € 1,- per consumptie, ranja € 0,50 en kraanwater is gratis. 

Snoep(zakje) kost € 0,80 en een zakje chips €0,50. 

Wanneer is het doen? 

We starten om 19.30u in de zaal van Het Klooster in Waalre en om 21.30u word je weer opgehaald door je ou-

ders / verzorgers.  

De eerstvolgende keer is op vrijdag 02 november.  

En daarna op vrijdag 14 december. 

Kom jij ook? 

 

Zet alvast in de agenda ! 
 
Dinsdag 23 oktober nodigen we alle ouders van uit voor een informatie avond over Kind & Bewegen ism met 
Kindcentrum de Wilderen (school en Kinderstad) en MaxFysio. Naast informatie over de visie op bewegen voor 
het Kindcentrum zijn er ook workshops voor ouders van verschillende leeftijdscategorieën. Meer informatie 
ontvangt u binnenkort per e-mail. 
 
De avond wordt voorafgegaan door een korte bespreking van de planning voor 2018/2019 van de Oudervereni-
ging met de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Zet vast in de agenda ! 
 

 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws 

groepen 1-2B en 1-2C. 

Wij zijn het schooljaar gestart met het thema 
vriendschap. Hierbij kun je denken aan het 
kennismaken met andere kinderen, vriend-
schappen sluiten, afspreken. Maar ook hoe 
kun je het samen gezellig hebben, welke re-
gels heb je daarvoor nodig? Tijdens de WOC 
lessen hebben we op speelse manier hier aan-
dacht aan besteed. Het thema is afgesloten 
met een gezellige spelletjesmiddag. Hieronder 
vinden jullie tekeningen die de kinderen als 
verwerking gemaakt hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kalender Weet je? 
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D’n aftrap Nieuws 

IJsclub Eindhoven organiseert jaarlijks, in nauwe samenwerking met IJssportcentrum Eindhoven, de Basisscholen Prestatieritten voor 
leerlingen van basisscholen. 
Het evenement vindt elk jaar op de 3e vrijdag van november plaats, dit jaar op 
  
Vrijdag 16 november 2018 vanaf 17:30 uur 
  
Het lijkt ons leuk als ook een delegatie van Basisschool de Wilderen dit jaar gaat deelnemen. We kunnen tot 5 november inschrijven. 
  
Wat houden de Schaatsprestatieritten in?: 
De prestatie ligt in het feit, dat kinderen naar keuze gedurende 20 of 40 minuten schaatsen. Snelheid speelt hierbij geen rol. Wel moe-
ten de leerlingen in staat zijn zich zelfstandig op het ijs te begeven. Per school kunnen 2 begeleiders mee het ijs op. Ieder kind ontvangt 
een mooie medaille als aandenken aan dit spektakel. 

  
Waar en wanneer wordt dit evenement gehouden?: 
De overdekte IJssportcentrum Eindhoven (Antoon Coolenlaan 3, 5644 RX Eindhoven). 
Voor de 20 min prestatierit : aanvang rit 18.00 uur 
Voor de 40 min prestatierit : aanvang rit 19.00 uur. 
 
Wie kan er meedoen? 
Basisschool kinderen vanaf 6 jaar die zelfstandig kunnen schaatsen zonder schaatsrekje. Handschoenen en muts verplicht. 
 
 Wat kost meedoen? 
 
Deelname bedraagt € 2,50 per kind; dit bedrag kan voldaan worden bij de Oudervereniging voor de start van de prestatieritten. 
 
De ijsbaan is voor familieleden, kennissen en vrienden van de deelnemers tijdens de prestatieritten gratis toegankelijk. Zij mogen echter 
het ijs niet op. 
 
Wel mogen alle deelnemers en supporters na afloop vanaf 20.00 uur gratis schaatsen op de 400 meter baan of in de ijshockeyhal tij-
dens Disco on Ice. 
 
Wat te doen als ik geen schaatsen heb? 
 
Indien kinderen geen eigen schaatsen hebben, kunnen zij deze voor 4 euro huren bij RONO schaatsverhuur in het IJssportcentrum op 
vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 
 
Enthousiast geworden en zin om mee te doen? Aanmelden kan tot 1 november door een mail te sturen naar ovdewilderen@skozok.nl 
 
Geef in de e-mail aan: 
 
Naam: 
 
Klas: 
 
Keuze: 20 minuten / 40 minuten 
 
  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
  
 
Oudervereniging de Wilderen 
 

 

 

Kalender Weet je? 

https://webmail.skozok.nl/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.skozok.nl/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.skozok.nl/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.skozok.nl/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.skozok.nl/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=HxAnxo2ju0qG1la2TSq4H4WyhQG18NIIpEKjaLSKZ-8iuofZe1tTZtnfWLJLa528In0mwHUi6cI.&URL=mailto%3aovdewilderen%40skozok.nl
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Weet je? 

Hamza 3b  Giulia 1-2c 

Robin 1-2e  Elena 5b 

Guus 3b  Fabian 1-2c 

Viggo 7c  Jan 4b 

Nienke 7-8a  Joris 3d 

Sadey 4a  Fenna 5b 

Tim 3b  Chris 4b 

Lars 7c  Parisa 6a 

Sven 7b  Parimah 3b 

Yishay 7-8a  Evie 6a 

Luna 5b  Sofie 6a 

Ot 7b  Tijl 3b 

Niels 5b  Scott 6b 

Matthijs 6b  Isaballa 3c 

Tjomas 6b  Mex 1-2c 

Lasse 2-3a  Noor 1-2b 

Aaliyah 3d  Ella 2-3a 

Pepijn 3c  Boris 5b 

Eva 5a  Sam 5a 

Yasmin 5c  Gabriele 4a 
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Weet je? 

Guus 7c  Lars 8b 

Thijn 5a  Vigo 3c 

Damian 5b  Gijs 5b 

Sep 3c  Sylvana 6a 

Floris 6a  Jasmijn 3b 

Daaf 3b  Sepp 1-2e 

Sophie 5c  Tijn 6a 

Kasper 2-3a  Pien 1-2d 

Manu 4a  Danny 6b 

Mik 7c  Sten 3c 

Joep 1-2b  Jørre 7b 

Janneke 4b  Mirthe 3c 

Sanne 5c  Timo 5c 

Sven 5c  Phileine 1-2b 

Alina 1-2d  Jeroen 8b 

Eline 5c  Davey 7-8a 

Finn 5c    
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