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14-01 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin : Omgaan met geld  

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Na een heel sfeervolle en bijzondere dag met Sinterklaas en zijn gekleurde vrienden, gaan we ons 

weer langzaam maar zeker voorbereiden op Kerstmis. 

Het was heel fijn te zien dat zo veel ouders samen met de 

kinderen getuige waren van de aankomst van Sinterklaas, 

waarvoor de hele straat was afgezet, omdat de Sint met 

de stadsbus voor de school mocht parkeren, zodat alle 

kinderen hem goed konden zien. 

Het was weer een heel spektakel, met aandacht voor alle 

kinderen. De peuterspeelzaal werd bezocht, de groepen 1 

tot en met 5 traden op voor de Sint en de groepen 6 tot en met 8 kregen prachtige cadeautjes, 

verpakt in heel mooie en originele surprises met een mooi Sinterklaasrijm. 

Vanaf deze plaats weer een dikke pluim voor onze 

ouderraad en ons team die dit allemaal weer 

mogelijk hebben gemaakt van uw vrijwillige 

ouderbijdrage. 

 

Ik meldde u vorige week al dat in het kader van 

andere schooltijden de werkgroep van de school 

samen met een klankbordgroep van ouders tot een 

voorstel waren gekomen. 

Bij dat voorstel worden nu nog de puntjes op de i gezet. 

In de loop van de volgende week krijgt u op dezelfde manier als u deze Weilustwekker altijd 

ontvangt het voorstel in uw mailbox. 



Dan hebt u de gelegenheid om het voorstel even rustig goed te lezen en te bekijken en eventuele 

voor-  en nadelen af te wegen.  

Als u dat wenst, kunt u er nog vragen over stellen, waarop de 

antwoorden dan via de website van de school te lezen zullen zijn. 

Meteen na de jaarwisseling krijgt u dan een gewaarmerkt 

stemformulier waarop u uw keuze aan kunt kruisen. Dat formulier 

hopen we dan van iedereen retour te krijgen. Als meteen de 

meerderheid (51%) voor één van de voorstellen is, zullen we dat de 

medezeggenschapsraad voorleggen. Als dat niet het geval is zullen de 

twee overgebleven voorstellen u opnieuw voorgelegd worden, zodat 

we weten dat hetgeen we in gaan voeren draagvlak heeft van de 

meerderheid van de ouders. 

 

Ouders en leerlingen van Weilust blijken een heel vrijgevige 

groep mensen te zijn. Twee weken geleden hebben we weer 

een heleboel schoenendozen af kunnen laten leveren bij het 

verzamelpunt voor de schoenendozenactie. Het was weer 

hartverwarmend om te zien hoe kinderen schoenendozen 

hadden gevuld voor de minder kansrijke kinderen in andere 

landen. Daarbij werd ook geld ingezameld om die dozen te 

kunnen laten versturen. 

Hoewel het er weer snel achteraan komt, willen we in deze maanden ook nog een keer uw 

aandacht vragen voor de voedselbank. Onze school wil graag weer inzamelpunt zijn. 

In de aula van de school staan weer een aantal dozen waar u eventueel uw houdbare 

voedselproducten in kunt (laten) stoppen, zodat in deze feestrijke maand ook minder bedeelden 

uit eigen land iets kunnen krijgen om ook mooie feestdagen te vieren. 

Doet u hier ook weer aan mee?  Bespreekt u het ook met uw kind? Mag uw kind ook iets 

bijdragen? 

Let wel dat het houdbare producten moeten zijn! 

Alvast onze hartelijke dank weer. Zo kunnen we onze kinderen leren ook goed voor anderen te 

zorgen. 

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

 

Met vriendelijke groet, Kees van Sprundel, directeur 

 

Ook dit jaar zal de ROTARY SANTA RUN georganiseerd worden door de vier Bredase Rotary Clubs 

en de NHTV.  

Deze bijzondere familieloop zal op zaterdagmiddag 16 december 17.00 uur plaats vinden. 

 De Rotary Santa Run is een familieloop van 3 kilometer waarbij kinderen én ouders rennen voor 

het goede doel in kerstman-kleren. 

Het grootste deel van de opbrengst gaat dit jaar naar de Stichting Jarige Job en er gaat ook een 

deel naar de Grote Kerk, het baken van onze stad. 

  

http://www.stichtingjarigejob.nl/
http://www.grotekerkbreda.nl/behoud/


Voor leerlingen en ouders van basisscholen die deelnemen, hanteren we een speciaal tarief van 

slechts € 10 euro per kind/ouder (regulier tarief is € 15). Hiervoor ontvangt een ieder een 

kerstmannenpak, medaille én een onvergetelijke avond! 

 

U kunt zich opgeven voor de Santa Run door uiterlijk maandag 11 december een envelop met het 

geld en een briefje met naam en klas van uw kind bij Hannelore af te (laten) geven. De 

kerstmanpakken zullen namelijk donderdag 14 december al geleverd worden. 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN KOBER 

 

SINTERKLAAS EN ROETVEEGPIETJE BIJ KINDERCENTRUM HARLEKIJN 

Op 30 november was er spannend bezoek bij kindercentrum Harlekijn. Sinterklaas en 

Roetveegpiet kwamen namelijk langs!  

De kinderen hadden van te voren goed geoefend met liedjes zingen, kruidnoten bakken, 

Pietengym en stopdansen. Om Sint en Piet welkom te heten zongen de peuters heel hard, maar 



daarna ook heel zacht. Knap he? De kinderen lieten zien hoe de stopdans met grote papieren 

pepernoten werkt. Piet leerde het ook een beetje, dat ging al best goed. Sinterklaas vond het goed 

dat de kinderen zijn reserve Sintpet even op deden en op de foto gingen. Sommige kinderen keken 

op veilige afstand hun ogen uit, andere kinderen wilden Sint en Piet wel graag een hand geven. 

Het was weer een gezellige ochtend, Sint en Piet hartelijk bedankt voor jullie bezoek! 

 

  
 
 
 
Hartelijke groeten, 
Team  kdv Harlekijn 
 

 

 

 

 

SINT EN PIETENSPEURTOCHT BIJ BSO DE WEIDETUIN 

Speurpiet had dinsdag 5 december een speurtocht gemaakt voor alle kinderen van bso de 

Weidetuin. De kinderen kregen een tekening van o.a Piet, het paard van Sinterklaas, de stoomboot 

en het kasteel van Sinterklaas. 

Met deze afbeeldingen speurden ze de school af om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden. 

Maar helaas, Verstop-Piet was langsgekomen en had de speurtocht voor de kinderen wel heel 

moeilijk gemaakt. Sommige puzzelstukjes waren echt onvindbaar! Toen het al heel erg donker was 

in de school, zijn de kinderen zijn nog aan het zoeken geweest. Het was bijna een speurtocht naar 

de lichtknopjes! 

Er was ook een prachtig dak van banken en een heuse schoorsteen waardoor de kinderen pakjes 

konden gooien in de gymzaal, zodat de kinderen daar de pieten naar hartenlust na konden spelen. 

En als klapstuk van deze prachtige middag, was daar de SCHATKAMER van SINTERKLAAS! Het was 

echt zijn kamer hoor, want in de kast hingen verschillende Pieten pakken en ook het boek en 

mijter en handschoenen van Sinterklaas vonden we in de garderobe kast! 



Op een video vertelde Piet dat hij alle cadeautjes had verstopt. Door allerlei opdrachten uit te 

voeren kwamen de kinderen erachter waar de cadeautjes verstopt lagen. Veel nieuwe spelletjes, 

Knex, barbies, auto’s, WI games, puzzels etc. hebben we gekregen.  

Sinterklaas hartelijk dank daarvoor, tot volgend jaar! 

 

  
 

Hartelijke groeten, team bso de Weidetuin.  

 

 

 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

KINDERKARAVAAN ANNAKAPEL 

Aanstaande zondag (10 december ) is er weer een Kinderkaravaan in de Annakapel aan de 

Heusdenhoutseweg 34 te Breda. De viering start om 10.30 uur.   

Deze keer gaan we het hebben over Maria is de adventtijd. Kom je ook luisteren naar het verhaal? 

De oudere kinderen die meekomen mogen het verhaal mee voorlezen.  

We gaan er weer een mooie Kinderkaravaan van maken, met kaarsjes, zingen en bidden.  

Na afloop van ons samenzijn, staat de koffie/thee en limonade weer voor jullie klaar en voor de 

kinderen is er wat lekkers. Het verhaal gaat over Maria en de engel die een boodschap brengt. Je 

mag engelenvleugeltjes meenemen als je wilt. 

Je bent samen met je ouder(s) en/of opa/oma en je broertje(s )en/of zusje(s) van harte welkom! 

Tot zondag! 

Groetjes, Marlies, Heidi, Inge en Christan  

 

HEPPIELEVEN NIEUWSBRIEF  

Als u hier klikt, komt u bij de de Heppieleven Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat vol interessante 

zaken over vitaliteit, Heppieleven en aanverwante onderwerpen.  

 

http://mailchi.mp/ef5db8319935/nieuwsbrief-223133?e=9eef5a9a8a

