
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2017-2018  Nummer:  11  Datum:  16 november 2017 

 

BIJLAGE 

 

11-01 Kober overblijfvrijwilligers gezocht !! 

11-02 Cinekid MediaLab Festival Etten-Leur 21 en 22 november  

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

We gaan binnen de school langzaam maar zeker merken dat we de spannende en donkere maand 

december tegemoet gaan. 

Aanstaand weekend doet de Sint met zijn trouwe medewerkers weer intrede 

in het land.  

De afgelopen week was al weer het eerste Sinterklaasjournaal, met de 

bekende Dieuwertje Blok, waarin weer allerlei ‘onheil’ werd aangekondigd. 

Op school heeft de werkgroep Sint afgesproken om voor de jongste leerlingen 

ook weer de lijn te volgen van het Sinterklaasjournaal. Dus misschien leuk om 

dat met uw kind thuis ook te volgen, zodat het spel weer helemaal vol overgave door iedereen 

meegespeeld kan worden. 

Ik wens u daarmee weer een heel mooie tijd. 

Op school is de werkgroep rond de viering op 5 december weer voorbereidingen aan het treffen 

en ook de werkgroep Kerst is bezig met haar plannen. Zelfs de werkgroep ‘carnaval’ heeft al een 

eerste bijeenkomst afgesproken. 

We gaan dus weer mooie tijden tegemoet met onze leerlingen.  

Heel fijn om zulke fanatieke en enthousiaste collega’s aan het werk te zien om naast hun drukke 

didactische en pedagogische uitdagingen ook nog tijd te 

maken voor ‘het leuke’ van het werk. Maar evenveel dank en 

waardering moet uitgaan naar de ouders van de ouderraad 

die daaraan steeds gemotiveerd blijven meewerken.  

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar de ouderraad is 

onmisbaar geworden in een professionele 

basisonderwijsinstelling. Wij hebben zuinige en 

hardwerkende ouders in die raad zitten, die het team optimaal ondersteunen om de kinderen 

plezier te gunnen tijdens hun schoolloopbaan, waardoor het team ook tijd overhoudt voor de 

primaire taken. 



Wij hopen dan ook van ganser harte dat u dat allemaal weer ondersteunt door de jaarlijkse 

vrijwillige ouderbijdrage van slechts € 25,00 per leerling (met een 

maximum van drie leerlingen) tijdig over te maken, zodat alle 

plannen weer gerealiseerd kunnen worden. 

 

Door omstandigheden is de eerste bijeenkomst van de regiegroep 

ouderbetrokkenheid 3.0 uitgesteld moeten worden. Alle 

bijeenkomsten zullen nu plaats gaan vinden in het laatste half jaar. 

Uiteraard melden we ons weer als er nieuwe plannen en/of ideeën zijn. 

 

Volgende week komt ook de klankbordgroep ‘andere schooltijden’ bij elkaar voor de derde keer. 

Binnen die groep wordt kritisch gekeken naar het voorstel van ‘het vijf gelijke dagen model’. 

Mogelijk komt er ook een ander model in het voorstel vanuit de school, naast handhaving van de 

huidige gang van zaken. 

Bij de volgende bijeenkomst gaan we voor- en nadelen bespreken van de voorstellen die we alle 

ouders gaan voorleggen. Daarbij gaan we proberen een en ander zo duidelijk mogelijk uit te 

leggen, zodat ouders een bewuste keuze kunnen maken. 

Het is dan ook de bedoeling dat we de procedure goed door gaan nemen over hoe we het naar de 

ouders gaan brengen en wat de criteria van de keuzes moeten zijn. 

Na deze bijeenkomst meld ik me weer over de volgende stap. 

 

Tijdens de laatste ouderavonden hebben we u naar de ervaringen en 

bevindingen gevraagd van ‘Parro’. We 

moeten die uitkomsten nog gaan uitwerken. Ik ben benieuwd 

naar de gemiddelde mening van onze ouders. Ik heb wel het 

gevoel dat het goed ontvangen wordt. Zodra het uitgewerkt is, zal 

ik het hier verder weer met u bespreken. 

 

Het was weer fijn te zien dat veruit de meeste ouders weer belangstelling hebben getoond voor de 

ontwikkeling van hun kind. De leerkrachten hebben hoofdzakelijk heel fijne en begripvolle 

gesprekken kunnen voeren. 

 

Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens het team van Weilust. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Sprundel, directeur 

 

 

 

 

 

 



VAN KOBER 

 

VIB/FILMEN TIJDENS HET OVERBLIJVEN 

 

Afgelopen dinsdag 14 november was er VIB georganiseerd bij het 
overblijven. VIB is de afkorting van Video Interactie Begeleiding. VIB 
betekent dat pedagogisch medewerkers en in dit geval ook de 
overblijfvrijwilligers gefilmd zijn tijdens het begeleiden van de kinderen.  
 
Dit werd gegeven door Miranda, een van de pedagogisch medewerkers 
van Kober. Zij heeft hiervoor een speciale VIB-opleiding gevolgd en 
intussen al jarenlange ervaring opgedaan met VIB.  

 
Nadat de kinderen weer de klassen ingingen, hebben de overblijfvrijwilligers de beelden gezamenlijk terug 

gekeken en besproken. Hierdoor worden ze nog bewuster op welke manier zij de kinderen begeleiden, wat 

er goed gaat en hoe ze dat nog meer en op een betere manier kunnen uitbreiden.  

Op die manier stimuleren we niet alleen de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de pedagogisch 

medewerkers maar ook voor de overblijfvrijwilligers die wekelijks voor onze kinderen zorgen. De beelden 

die vanmiddag zijn gebruikt, zijn direct na de terugkoppeling verwijderd. Je hoeft dus niet bang te zijn dat 

deze beelden op een andere manier worden gebruikt. 

Mocht je nog vragen hebben, kun je bij Mariam of mij terecht. 

Heb je nog vragen, laat het Mariam of mij weten. We zijn bereikbaar via 076- 5813661 of mail ons via 

kbsweilust_overblijven@inos.nl . 

Hartelijke groeten, 
Namens team TSO Weilust, 
Zita Hopmans 
  

 
UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

AANDACHT, HET MOOISTE CADEAU VOOR JE KIND! 

 

Sinterklaas en Kerst staan voor de deur. Een tijd van cadeautjes kopen en geven. Heerlijk, die 

stralende glimlach en kreten van je kind als hij een cadeautje uitpakt. Toch hoef je je kind echt niet 

het duurste en meest populaire speelgoed te geven. Je kind heeft uiteindelijk veel meer aan 

‘cadeaus van liefde’ van jou als ouder. Met liefdevolle aandacht, geef je je kind  het mooiste 

cadeau dat je hem kan geven. 

 

Aandacht geven aan je kind kan op allerlei manieren. Door contact te maken (een knipoog, een 

knuffel of een aai over de bol). Of even rustig en vriendelijk benoemen waar je kind mee bezig is: 

‘’Wat zit je lekker te spelen met de blokken’’. Je kind kan doorgaan met zijn activiteit en merkt 

tegelijkertijd dat je oog voor hem hebt. Hij voelt zich door jou gezien.  Ook door samen te spelen, 

praten, en naar hem te luisteren, geef je je kind echte aandacht.  

 

mailto:kbsweilust_overblijven@inos.nl


Zelfvertrouwen  

Wil je kind je iets vertellen, vragen of laten zien? Stop dan, als het kan, je bezigheden – leg je 

telefoon en laptop weg- en besteed even alle tijd aan je kind. Een kort moment van aandacht is 

vaak genoeg voor een kind om weer verder te kunnen met waar hij mee bezig was. Deze korte 

momenten van betrokkenheid bij je kind zijn van goed voor het zelfvertrouwen van je kind. 

 

Meespelen en leren 

Tijdens momenten van echte aandacht kan je kind van alles leren. Hij leert gesprekken te voeren 

en zich in woorden uit te drukken. Door met je kind mee te spelen, leer je hem ook sociale 

vaardigheden als op zijn beurt wachten en zijn gevoelens onder woorden brengen. 

Tips: 

Jij kent je eigen kind het beste en weet dus ook wat hij of zij leuk vindt. Probeer je kind hierin te 

volgen. Per leeftijdsfase een aantal tips voor activiteiten: 

Baby 

Liedjes zingen, geluiden van je kind nadoen, kiekeboe-spelletjes, handelingen van je kind nadoen 

(met speelgoed) en daarin zelf dingen voordoen.  

Peuter 

Bewegingsliedjes zingen (bijvoorbeeld ‘Klap eens in je handjes’), spelen met zand, naar de 

speeltuin, boekjes bekijken en samen benoemen wat op de plaatjes staat. 

Kleuter 

Voorlezen, puzzel maken, knutselen, naar een kinderboerderij of fietsen. 

Kind van 6 tot 12 jaar 

Koekjes bakken, zwemmen, iets van lego bouwen, (bord)spelletjes doen of knutselen. 

Puber en adolescent 

Winkelen, wandelen of sporten. 

Speelgoed geven aan je kind heeft natuurlijk ook goede kanten. Vooral als het je kind stimuleert 

om lekker bezig te zijn. En, het wordt voor je kind en jouzelf extra leuk als jij meespeelt!  

 

CJG Breda 

Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien, kun je ook terecht 

bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op jouw school is dit: 

danielle.ritsema@cjgbreda.nl 

De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, 

maar ook van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers 

en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken. 

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail: info@cjgbreda.nl  

We wensen jou en je gezin een fijne feestdagen 
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