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Beste ouders, 

In de week van de ouderavonden, rapporten en schooladviezen wil ik het 

graag nog eens met u hebben over de wijk. 

De meeste leerlingen van Weilust komen uit de wijk Heusdenhout en 

enkele komen uit Brabantpark en nog een enkeling van elders. 

Helaas is vorig jaar het Jeugd Comité Heusdenhout ter ziele gegaan door 

het ontbreken van belangstellende ouders, waardoor er geen opvolging 

meer was. Heel jammer voor de jeugd maar een prettige bijkomstigheid 

was toen wel dat de school een mooie zonnetribune heeft gekregen voor op de speelplaats, die 

inmiddels al is gerealiseerd. Wij kregen die omdat Weilust altijd gastvrij was 

geweest voor de organisatie van de verschillende activiteiten in het gebouw 

van de school. Het resterende saldo van dat comité is dus ten goede 

gekomen aan de kinderen die het hebben opgebracht.  

Maar Heusdenhout kent een levendig maatschappelijk netwerk. Er is een 

nieuwe wijkraad, die behoorlijk aan de weg timmert, met enthousiaste en 

betrokken wijkbewoners. Zij zijn actief op verschillende beleidsterreinen. 

Zo heeft men ook het plan opgevat om in samenwerking met de scholen een junior wijkraad in het 

leven te roepen. De openbare school uit de wijk sluit zo snel mogelijk aan als hun verbouwing klaar 

is. 

Er is inmiddels al overleg geweest over de aanpak. Zo zal Surplus Welzijn in de groepen 6, 7 en 8 

een eerste presentatie komen verzorgen met studenten (sociaal 

maatschappelijk werk) over dit onderwerp. Daarna spelen we op het 

Gemeentehuis een spel met diezelfde groepen en daarna mogen 

liefhebbers zich eventueel kandidaat stellen voor de junior wijkraad. Het 

spel is daarop een mooie inleiding, want het 

spel gaat over het democratisch vormgeven en inrichten van een stad 

en heet dan ook in goed Nederlands ‘Democracity’.  

U begrijpt dat dit project natuurlijk een mooie gelegenheid is om 

burgerschapskunde onder aandacht van onze leerlingen te brengen, 

maar het gaat over nog veel meer. 



Het gaat ook over maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Het gaat over 

eigenaarschap voor je omgeving. Het gaat over veiligheid, het gaat over structuren en netwerken. 

Het gaat over besturen, regelen en organiseren. Heel veel om te leren met betrekking tot de 

vaardigheden die onze kinderen later als volwassenen hard nodig kunnen hebben. 

Naast dat alles zijn we ook in onze wijk, in samenwerking met de andere scholen uit Heusdenhout 

en Brabantpark (Obs De Tweesprong en Pcpo De Fontein) een netwerk van scholen aan het maken 

die gaan samenwerken op het gebied van een integraal kindcentrum. Hierbij 

gaat het dan over het aanbod, voornamelijk vanuit de wijk, voor naschoolse 

zaken als sport en cultuur.  

We gaan onder leiding van een te benoemen ‘netwerkregisseur’ samenwerken 

met alle verenigingen op het gebied van sport en cultuur uit de wijk, onze 

omgeving of uit Breda. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met 

individuele belangstellenden die iets te bieden kunnen hebben voor de 

(school)jeugd uit Heusdenhout. 

We willen hiermee de wijk een levendig geheel laten zijn in Breda, waar het goed toeven is voor 

alle leeftijdsgroepen en waar voor elk wat wils is op het gebied van sport en ontspanning. 

Wij hopen door de kinderen op deze manier te wijzen op het belang van de wijk dat zij zich actief 

op gaan stellen en verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun stadsdeel, hun omgeving en hun 

leef- en woongebied, zodat dat aandacht blijft houden. En u weet dat alles wat aandacht krijgt, 

groeit.  

Het zou natuurlijk prachtig zijn als de ouders van deze leerlingen ook 

ambitie krijgen om voor hun wijk te gaan zorgen. Dan wordt de wijk 

natuurlijk heel aantrekkelijk voor alle lagen van de bevolking en voor 

veel verschillende bevolkingsgroepen, waardoor het een fijne en 

veilige plek wordt voor alle bewoners. 

Ik houd u op de hoogte van alle vorderingen. 

Tijdens de ouderavond hebt u uw mening kunnen geven over de Weilustwekker. Na vanavond 

hebben we een mooie indruk hoe u er over denkt. Misschien wordt de vraag beantwoordt of de 

Weilustwekker wel voldoende gelezen wordt of niet en 

of er nog leuke suggesties zijn om deze nog 

aantrekkelijker te maken. 

Mogelijk zal ik dan eindelijk weten of het voorwoord te lang is of juist wel gewaardeerd wordt, 

omdat het wekelijks precies aangeeft welke koers de school aan het varen is. 

Ik ben heel nieuwsgierig. Misschien heb ik vanaf volgende week elke woensdagavond een paar uur 

meer vrij voor mezelf. 

We werken de enquête z.s.m. uit en houden u op de hoogte. 

Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens ons team. 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Sprundel, directeur 

 

 

 



GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 
 

DE VALKUILEN VAN MOVIESTARPLANET  

 

Via onderstaande link krijgt u als ouder informatie over de site moviestar, waar uw kind mogelijk 

gebruik van maakt. Het gaat over een onlinesite voor kinderen van 7 tot 12 jaar, maar waar vooral 

meiden van 9- 10 jaar gebruik van maken. Kinderen kunnen een moviestar aankleden en dan 

rondlopen in de wereld van filmsterren. Hier kleven echter valkuilen aan. Deze valkuilen worden 

besproken in de link. U vindt hier nuttige informatie, hoe u uw kind(eren) hierin kunnen 

begeleiden als ze hieraan deelnemen.  

https://mijnkindonline.nl/artikelen/de-valkuilen-van-moviestarplanet 

 

 

 

 
OPROEP AAN OUDERS 

                   DEEL JOUW KENNIS EN WORD LID VAN DE GMR INOS 

   

 

Wil je je horizon verbreden? Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke kant van het onderwijs? Oriënteer 

je dan op het lidmaatschap van de GMR! Wij zijn op zoek naar medewerkers en ouders die de GMR 

komen versterken. 

https://mijnkindonline.nl/artikelen/de-valkuilen-van-moviestarplanet


Ouders met een of meer kinderen op een INOS-school kunnen zich kandidaat stellen; ook als je geen lid 

bent van een MR. Nieuwsgierig? Ontdek wat er zo leuk is aan het GMR-lidmaatschap. Ga naar: 

www.inos.nl  

Kandidaatstelling gaat per email tot en met 6 april a.s. ter attentie van gmr@inos.nl 

Vragen? Stel ze gerust! Wie met de huidige leden praat, ontmoet in elk geval groot enthousiasme. 

Met vriendelijke groet,                                                    

Namens de verkiezingscommissie GMR INOS 

Coen de Lange 

Voorzitter verkiezingscommissie GMR INOS 

gmr@inos.nl 
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