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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Komt u morgen allemaal gezellig een kijkje nemen in de school? 

Hebben opa en oma ook belangstelling? Zijn er misschien ook 

andere bekenden of familieleden die ook eens een kijkje willen 

nemen op onze school? Wees van harte welkom. 

We hebben ‘de restanten’ van de Kinderboekenweek laten 

hangen en we hebben de resultaten van het laatste thema ‘techniek’ tentoongesteld. Dus ook als 

u een bekende bent in de school is er weer iets te zien. De kinderen vertellen u er graag uitgebreid 

over. 

Voor de liefhebbers is er ook een bescheiden kopje koffie of thee in de aula van de school. 

We hopen velen weer eens een keer informeel te mogen 

begroeten. 

 

De afgelopen week is de klankbordgroep rond ‘andere 

schooltijden’ weer bijeen geweest. Er is weer kritisch 

gesproken over de voorstellen die we in gedachten hebben 

en daar gaan we over drie weken weer verder over praten. 

We vermoeden dan wel een voorstel klaar te hebben wat 

we alle andere ouders voor kunnen leggen.  

Ik kom er z.s.m. op terug.  

 



Binnenkort komt ook de regiegroep ouderbetrokkenheid, met 

weer twee nieuwe leden bij elkaar om de criteria van dat behaalde 

certificaat weer eens kritisch te bekijken. We bekijken dan wat we 

in het verleden hebben afgesproken, of dat geslaagd is, of dat het 

weer eens ‘opgepoetst’ moet worden, zodat de samenwerking aan 

de ontwikkeling en het onderwijs aan onze leerlingen weer beter 

gaat verlopen. Misschien krijgen we door de nieuwe leden weer frisse nieuwe ideeën! 

We houden u telkens weer van veranderingen op de hoogte. Mocht u zelf goede ideeën en/of 

suggesties hebben horen we die graag van u. 

 

We hebben ons ook weer eens beraden – naar 

aanleiding van een oproep van één van onze ouders – op 

gezondheid. Met name gezond eten en drinken en 

trakteren. Het beleid op dat gebied willen we graag 

eensluidend laten zijn met het beleid dat op de 

voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse voorziening 

wordt nagestreefd, zodat voor u, maar vooral voor de 

leerlingen duidelijkheid is op dat gebied. Elders in deze Weilustwekker leest u onze gezamenlijke 

standpunt en oproep aan alle ouders. 

Ik hoop op uw medewerking op dat gebied. Laten we op school duidelijk zijn dat we gezonde 

voeding nastreven, waarbij natuurlijk ook wel eens een uitzondering gemaakt wordt door 

bijzondere omstandigheden, maar laten we onze kinderen leren om goed voor zichzelf te zorgen 

door een gezonde levensstijl na te streven. Hoe ouders dat thuis invullen is 

natuurlijk aan hen. 

 

Is het u ook opgevallen, of hebt u het ook gehoord, dat we de laatste weken met 

enige regelmaat de politie op school hebben?  

Maakt u zich geen zorgen, want uw kind is veilig. Maar zoals u enkele weken 

geleden in deze Weilustwekker hebt kunnen lezen, komt de wijkagent - en 

binnenkort ook de Gemeentepolitie - handhaven op het stopverbod voor de school. 

Helaas is er al een aantal keer bekeurd moeten worden, omdat er toch – ondanks de aanwezigheid 

van politie – nog steeds ouders voor de school stoppen om gauw even een kind in en of uit te 

laten stappen. Als dat aan de Heerbaanzijde van de school 

gebeurt is dat heel goed, want daar is immers een speciale 

kiss&ride strook voor gemaakt, maar aan de andere kant 

(Draaiboom) is echt een stopverbod voor de school. Daar 

komen leerlingen vaak te voet of op de fiets aangereden 

en manoeuvreren dan tussen de stoppende en 

wegrijdende auto’s door. En met name bij regenachtig 

weer levert dat telkens weer heel gevaarlijke situaties op. 

Daar moeten we echt van af.  

Ik hoop wel dat er van geleerd wordt, want we willen toch allemaal dat onze kinderen veilig van en 

naar school kunnen gaan. 



 

Volgende week zijn weer de eerste ouderavonden van dit 

schooljaar, die u met de gloednieuwe Parro-app hebt 

kunnen plannen. Ik hoop en ga er van uit dat dat allemaal 

goed is verlopen en dat u tevreden bent met deze manier 

van afspraken maken. Voor de collega’s is het in ieder geval 

werk-  en tijdbesparend en dat is wat er nodig is in het 

primair onderwijs zodat de werkdruk steeds een klein beetje afneemt. Wij concentreren ons 

namelijk graag op goed onderwijs. 

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

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Sprundel, directeur 

 
 

 

 

 

 

STIMULEREN VAN GEZONDE VOEDING  

 

Beste kinderen en ouders, 

 

Bij kbs Weilust en Kober kinderopvang vinden we het heel belangrijk dat kinderen gezond en wel 

opgroeien. Bij een gezonde leefstijl hoort ook gezonde voeding, thuis maar ook tijdens schooltijd 

of bij de bso.  

 

Bij Kober kinderopvang volgen we de richtlijnen van het voedingscentrum. Tijdens het overblijven 

bieden we als extra service water en thee aan. We hebben vorig jaar meerdere keren benadrukt 

hoe belangrijk gezonde voeding is. We hebben meerdere malen gevraagd of jullie een gezonde 

lunch willen meenemen en snoep etc. thuis willen laten.  

 

We merken dat veel ouders dit goed hebben opgepakt en dat vinden we fijn. Toch zien we ook 

nog grote verschillen in hoe mensen omgaan met voeding. Er wordt helaas nog steeds door een 

aantal ouders snoep of koek wordt meegegeven aan hun kind. Snoep en koek willen we echt zo 

veel mogelijk vermijden.  

We snappen dat je je kind wilt verwennen, maar dat kan ook op een verantwoorde manier. Denk 

bijvoorbeeld aan rozijnen, druiven, noten, tomaatjes, worteltjes, een stukje kaas of worst. Dit is 

gezond, lekker en zorgt er bovendien voor dat je kind ’s middags weer met energie en aandacht op 

school de lessen kan volgen.  

 



Ook met verjaardagen moedigen we op school feestelijke maar gezonde traktaties aan. Snoep, 

chips etc. wordt aan de kinderen mee naar huis gegeven, zodat je als ouder zelf invloed hebt op 

wat je kind eet, hoeveel en wanneer. Bij de bso besteden we wel aandacht aan de verjaardag van 

je kind, maar er hoeft niet getrakteerd te worden. Dat is vaak al op school gedaan.  

 

Op internet is veel te lezen over gezonde lunch-ideeën of traktaties. Kijk eens op de volgende 

websites ter inspiratie: 

http://www.gezondtrakteren.nl/ 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Gezonde-traktaties-1.htm 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-

13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx 

 

Heb je vragen, dan horen we het graag.  

 

Voor vragen over het overblijven kun je terecht bij de overblijfcoördinator Mariam Massaoudi. Zij 

is bereikbaar via 076-5813661 of  kbsweilust_overblijven@inos.nl Het overblijfteam is op school 

aanwezig van 11.45 tot 13.15 uur (ma, di, do en vrijdag). 

 

Hartelijke groeten, 

 

Kees van Sprundel & Zita Hopmans  

 

GEVONDEN VOORWERPEN WEEK 9 
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VAN KOBER 

 

Cultureel uitstapje peuters en kleuters 
naar “Kleine Muis zoekt een huis” 
 

 

 
Afgelopen dinsdag was er door Kober een speciale theatervoorstelling georganiseerd voor alle 
peuters van peutertuin Weidetuin, kinderdagverblijf en voorschool Harlekijn en kleuters van  
kbs Weilust.  
In de speelzaal van kbs Weilust waren vier voorstellingen achter elkaar. Zo konden de kinderen in 
een relatief kleine groep konden genieten van “Kleine Muis zoekt een huis”.  
 
De poppenspeelster "Willy" van "Dubbele Jan" nam de kinderen al zingend, vertellend en op een 
uitdagende manier mee in het verhaal over de muis die een huis zocht voor zijn te grote appel. 
Omdat de peuters en kleuters het boek "Kleine muis zoekt een huis" al een week aan het lezen 
waren, herkenden zij goed de dieren en het verhaal uit het boek. Het was weer fantastisch om te 
zien hoe de kinderen hebben genoten van dit culturele uitstapje.  
 

 
 
Hartelijke groeten van voorschool en kinderdagverblijf Harlekijn en peutertuin Weidetuin. 

 
 

 

 



 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

BEN JIJ DE PLEEGOUDER DIE DENIZ (6) EN FIENKE (11) ZOEKEN? 

 

Wist je dat er meer dan 22.000 

pleegkinderen zijn in Nederland? Ook 

in onze gemeente zijn er kinderen en 

jongeren die bij pleegouders wonen, 

omdat hun ouders voor korte of lange 

tijd niet voor hen kunnen zorgen. Af 

en toe een weekend of vakantie of 

zeven dagen in de 

week. Dat hangt af van wat het beste 

is voor het kind. Door het schoolhek beschikbaar te stellen helpt onze school bij het werven van 

nieuwe pleegouders. 

Maak het positieve verschil in het leven van een kind... 

Juzt is dringend op zoek naar nieuwe pleegouders die willen zorgen dat kinderen niet alleen 

tijdens de schooluren, maar ook voor en na school een warme plek hebben waar ze zich goed 

voelen. Pleegouders zijn geen superhelden, maar juist hele gewone mensen. De belangrijkste 

voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent en een pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie 

kan bieden. 

Er wachten nog steeds veel kinderen van 0 tot 18 jaar, op een veilige en stabiele plek. Nieuwe 

pleegouders zijn harder dan ooit nodig. 

Informatieavond over pleegzorg 

 

JUZT GEEFT OP WOENSDAG 22 NOVEMBER VAN 20.00 TOT 22.00 UUR EEN INFORMATIEAVOND 

OVER PLEEGZORG.  

LOCATIE: JUZT, ERASMUSWEG 34 TE BREDA 

 

Heb je vragen of wil je graag meer 

weten over hoe je pleegouder kan 

worden, dan ben je van harte welkom. 

Graag aanmelden via 

https://www.juzt.nl/actueel/agenda/  

Deze actie wordt mede mogelijk 

gemaakt door de gemeente Breda. 
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