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BIJLAGE 

 

12-01 Kober overblijfvrijwilligers gezocht 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

De klankbordgroep ‘andere schooltijden’ en de werkgroep vanuit het team zijn deze week voor de 

derde keer bijeen geweest.  

Ik mag zeggen dat er kritisch, betrokken en voortvarend te werk is 

gegaan. Er is besloten de ouders drie opties (keuzes) voor te leggen. 

Die keuzes worden binnenkort ter informatie aan u voorgelegd, zodat 

u zich goed in kunt leven in hetgeen voorgesteld wordt.  

Wij gaan proberen de consequenties van elke optie uiteen te zetten, 

zoals de klankbordgroep dat heeft benoemd. 

Daarna is er nog een tijdje gelegenheid tot het stellen van 

aanvullende vragen en daarna zal u gevraagd worden het model aan te 

kruisen dat het meest bij uw wensen of uw situatie past. 

Natuurlijk hebben we ook nagedacht over de procedure die we willen 

hanteren. Het is zaak dat we minimaal 70% van de ouders zien reageren.  

Voor elk kind mag een stem worden uitgebracht, om die reden weegt 

elke stem ‘even zwaar’. De gedetailleerde procedure zullen we u tegen 

die tijd graag voorleggen. 

We gaan u dus meer vertellen over wat bedoeld wordt met (de opties:) 

het ‘vijf gelijke dagen model’, daarnaast is nog een model uit de gesprekken naar voor gekomen 

dat leerlingen wel gelegenheid biedt om over te blijven, maar waar alleen maar maandagen, 

dinsdagen, donderdagen en vrijdagen een half uur verkort worden en de rest voor een belangrijk 

deel ongewijzigd blijft.  

En natuurlijk is er nog de mogelijkheid om niets te veranderen. 

 

Uiteraard is iedereen erg benieuwd naar de uitkomsten en de meningen van 

de groep Weilust-ouders. 

Ik hoop u volgende week duidelijk en volledig de opties te kunnen voorleggen. 

Er wordt nu (achter de schermen)  nog aan gewerkt. 

 



Ook leuk te vermelden is dat de school door de ouderraad weer gezellig is versierd met allerlei 

Sinterklaascadeautjes, Pietenpetten, cadeauzakken en nog veel meer. De stoel staat in de aula van 

de school al klaar voor de Sint. Mocht hij deze week iets lekkers in de 

schoen willen doen, kan hij daar lekker even uitrusten. Hij mag daar 

natuurlijk in zitten als hij op 5 december onze school bezoekt op zijn 

verjaardag. We kijken daar nu al naar uit.  

Hoe zal hij dit jaar weer naar school komen? Zou er weer iets mis gaan, 

of gaat nu eindelijk eens een keer alles goed? Spannend hoor. 

Als u wilt komen kijken moet u wel een beetje afstand houden, zodat 

alle kinderen het heel goed kunnen zien. De Sint komt namelijk niet aan 

op het schoolplein! Volgende week hebben we alle informatie compleet. 

 

Volgende week dinsdag kunt u weer een kijkje in de 

klas komen nemen. U bent dan weer welkom vanaf 

15.00 uur in de klas van uw kind om met hem of haar 

over de lesstof of de vorderingen te praten. Mocht u 

een vraag hebben voor de leerkracht, kunt u die ook weer kwijt. 

Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten. 

Tot die tijd wensen we u weer een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust. 

 

Met vriendelijke groet, Kees van Sprundel, directeur 

 

OPERATIE SCHOENENDOOS 

 

Beste ouders, 

 

Langs deze weg willen wij u allemaal weer hartelijk bedanken voor het feit dat u weer zo positief 

met de kinderen hebt meegewerkt aan het vullen van de schoenendozen in het kader van de 

inzamelactie voor 'Operatie Schoenendoos'. 

Het is weer een grandioos succes geworden. 

Een behulpzame ouder uit groep 4 heeft de vele tientallen schoenendozen gisteren naar het 

inzamelpunt in Roosendaal gebracht. 

Wij vinden het heel fijn om op deze manier samen te kunnen werken om onze kinderen/leerlingen 

te leren iets over te hebben voor een ander. Wij vinden dat erg belangrijk om als levensles mee te 

geven. 

De werkgroep 'goede doelen' onderdeel van onze projectgroep 'Identiteit',  heeft nog enkele 

interessante doelen dit jaar waar ze aandacht aan willen besteden. Als u dan weer zo reageert, zal 

dat vast ook weer een succes kunnen worden. 

Nogmaals hartelijk dank, mede namens de werkgroep en het team. 

 

Met vriendelijke groet,  Hannelore Kwekkeboom 

 

 



UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

HET SACRAMENT VAN HET H. VORMSEL 

 

Beste ouders,  

 

Uw zoon of dochter is op de leeftijd dat hij of zij het sacrament van het heilig vormsel mag 

ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren: 18 mei 2018 in 

de H. Franciscuskerk in Breda. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze 

voorbereiding is om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind 

de gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen en 

te verbreden.  

 

Deze voorbereiding bestaat uit: de startzondag, twee zaterdagen in een klooster en een drietal 

andere activiteiten.  

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding 

vorm gegeven? Of Wat houdt het voor mij als ouder in? 

Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een 

 

Startzondag op zondag 4 maart 2018, om 10.00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda 

(om 9.45 uur staat de koffie klaar) 

 

Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan 

digitaal, en wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding graag 

zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018. 

U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd. 

 

Graag ontmoeten wij u op zondag 4 maart 2018! 

 

Met vriendelijke groet, namens de vormselwerkgroep 

 

Pater Richard Lobo 

Augustinusparochie 

Hooghout 67 

4817 EA Breda 
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Aan alle vaders, moeders, opa's, oma's, maar vooral alle KINDEREN in onze parochie! 

 

Beste ouders, 

 

Het duurt nog even, maar goed om te weten is dat op 24 december, 

KERSTAVOND, om 19.00 uur  iedereen van harte welkom is om met de 

Kinder- & familieviering mee te doen om de geboorte van Jezus te 

vieren. 

Samen zingen, het kerstverhaal horen, een kerstverhaal spélen en 

bidden tot God, de Vader van Jezus en van ons allemaal: dát is samen 

vieren! 

Een paar weken van tevoren gaan we met zoveel mogelijk kinderen oefenen om de kerstliedjes 

goed te kunnen zingen. 

 

Het is dus nu hoog tijd om de repetities te gaan plannen. 

Noteert u al vast: 

Maandag 4 december 18.30 - 19.30 uur 

maandag 11 december 18.30 - 19.30 uur 

maandag 18 december 18.30 - 19.30 uur 

en omdat het pas 6 dagen na deze maandag kerstavond is, probeer ik nog een generale repetitie 

te plannen op zaterdag 23 december of zondag 24 december ’s middags, maar dat laat ik u nog 

weten. 

Eind november stuur ik iedereen de liedjes op die we gaan repeteren: ook als uw kind niet naar 

het koortje kan komen, kunt u toch thuis al vast een liedje oefenen, zodat als u op kerstavond naar 

de kerk komt, iedereen lekker mee kan zingen! 

 

Wist u trouwens:  

• dat uw kind nu al welkom is bij de Kinderkaravaan in de Annakapel? Iedere tweede zondag van 

de maand, van 10.30 uur tot ca. 11.45 uur. Spelletjes, tekenen, bijbelverhalen: en dat alles met 

een flinke groep kinderen. Neem voor meer informatie contact op met de heer Christan van 

Bergen c.vanbergen@topmotive.eu 

 

• dat uw kind na de Eerste Communie misdienaar kan worden? Dat is een heel bijzondere manier 

om vertrouwd te raken met de liturgie. Denk er maar eens over! Koster Gerard Coremans kan u er 

meer over vertellen. Eens per jaar komen alle misdienaars van het bisdom Breda bij elkaar voor 

een heel leuk weekend. Dit jaar in Oudenbosch. 

 

Het zou fijn zijn, als u mij kunt laten weten of uw zoon of dochter mee kan komen doen met het 

koortje: laat het weten op m.tonino@hccnet.nl  of sms naar 06-30902747 

 

Monique Tonino     

Augustinusparochie, Michaëlkerk, Hooghout 67, kinder- & familievieringen 

 


