
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2017-2018  Nummer:  28  Datum:  5 april 2018 

 

BIJLAGEN 

 

28-01 Flyer “PO in actie” voor ouders 

28-02 Onderwijs (meer) voor mannen 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Ik hoop dat u van mooie Paasdagen hebt kunnen genieten. 

Ik heb in ieder geval heel erg genoten van de Paasvieringen op onze school. Aan de ene kant een 

heerlijke wandeling / speurtocht door de wijk, die was opgebouwd uit elementen van de 

geschiedenis van de kapel aan de Heusdenhoutsestraat, die dit jaar precies 500 jaar bestaat en in 

al die tijd verschillende bestemmingen heeft gekend. In de 

speurtocht werd daarover verteld, maar het klapstuk van de 

dag was toch telkens wel de viering in de kapel zelf, waar 

uiteraard het Lijdensverhaal van Christus aan de orde werd 

gesteld en wat ook nu weer onze leerlingen erg aansprak, 

ontroerde en in vele gevallen ook emotioneerde. In ieder geval 

mij! Het was zowel voor leerlingen als leerkrachten heel 

betekenisvol. Ik hoop dat uw kinderen (voornamelijk uit de 

bovenbouw) dat thuis ook hebben kunnen overbrengen. 

Voor de kleinsten waren er weer vrolijke Paashazen (lang leve onze enthousiaste ouderraad!), die 

natuurlijk weer eieren brachten en/of hadden verstopt. Dat was een vrolijk gezicht en daarbij 

hebben we de kinderen weer proberen duidelijk te maken dat het lente is en dat alles in de natuur 

om ons heen weer ‘opnieuw tot leven komt’. Want dat is toch immers wat we vieren met Pasen. 

 

Ik heb u vorige week uitgebreid uitgelegd dat ook Weilust 

volgende week weer deelneemt aan de (estafette)staking 

van het primair onderwijs. Wij hopen dat u allemaal weer 

een oplossing hebt kunnen vinden voor de opvang van uw 

kind(eren). Sorry voor de overlast, maar het is belangrijk om 

veranderingen te bedenken, als we de kwaliteit van ons 

onderwijs op hetzelfde peil willen houden. Elders in deze Weilustwekker vindt u daar verhalen en 

gedachtes over. 

 



De komende week staat in het teken van verkeer(sveiligheid).  

De groepen 1 t/m 5 gaan aan de slag met hun ‘fietsvaardigheid’ 

en groep 7 doet het theoretisch verkeersexamen. We gaan er 

van uit dat iedereen inmiddels goed is voorbereid en dat alle 

leerlingen de regels en de borden goed hebben geleerd. Het is 

namelijk elk jaar heel fijn te kunnen vermelden dat iedereen is 

geslaagd voor deze test. Want dan weten we dat de leerlingen 

zich veilig in het verkeer kunnen gaan begeven en dat is over een jaartje heel belangrijk als zij naar 

het voortgezet onderwijs moeten gaan fietsen.   

 

Ook is het heel leuk om te vermelden dat we als Weilust weer op of 

boven het landelijk gemiddelde kunnen scoren bij de CITO eindtoets 

basisonderwijs, die we dit jaar nog schriftelijk af gaan nemen, omdat de 

digitale versie nog ‘kinderziektes’ bevat en we het onze leerlingen niet 

aan willen doen om een test te maken die niet goed uitgevoerd kan 

worden door technische mankementen.  

We hopen echter volgend jaar zo ver te zijn dat ook Weilust deel kan 

nemen aan de digitale versie. Daar waren we ons eigenlijk dit jaar al op 

aan het voorbereiden, maar dat gaat dus op het laatste moment helaas 

niet door, door de genoemde onzekerheden. 

We gaan er van uit dat al onze schoolverlaters (67 in totaal dit jaar, namelijk drie groepen) weer 

hun ‘stinkende best’ gaan doen om goed te scoren en te laten zien wat ze de afgelopen acht jaar 

op Weilust hebben geleerd. We zijn hoe dan ook toch al trots op ze en dat kan alleen nog maar 

meer worden. 

 

De groepen 6, 7 en 8 krijgen deze week (van de Gemeente 

Breda)  een mooi passend project aangeboden. Zij worden op 

een aparte locatie uitgenodigd om het spel ‘Democracity’ te 

komen spelen onder begeleiding van experts van dat spel. 

Eigenlijk heeft dat spel (zoals de naam al wel zal doen 

vermoeden) alles te maken met democratie en (stads)bestuur. 

Dus ook met politiek en discussiëren over politiek en 

maatschappelijk issues. Heel leerzaam. En de kinderen blijken 

en lijken er ook van te genieten. Er komen prachtige discussies 

op gang en de leerlingen beginnen langzaam maar zeker zicht 

te krijgen op hun eigen ‘burgerschap’. Want ook daarvoor is 

dat spel bedoeld. Maar in onze wijk is het ook nog eens zo dat 

de wijkraad het initiatief heeft genomen om de mogelijkheden 

te bekijken van een ‘junior wijkraad Heusdenhout’. En dit is 

ook een mooie mogelijkheid om ook dat onderwerp met dit spel onder aandacht van kinderen te 

brengen. 



Daardoor is een goede samenwerking ontstaan tussen de Gemeente Breda, de wijkraad 

Heusdenhout, Surplus welzijn (met studenten van AVANS) en onze school (de openbare school uit 

onze wijk de Tweesprong zal ook aansluiten later). 

Dus wie weet is uw zoon of dochter dadelijk nog actief in de wijk en later 

in de politiek. Wij juichen deze betrokkenheid bij de eigen omgeving 

natuurlijk van harte toe.  

 

De ouderraad is met enkele collega’s zich weer aan het voorbereiden op 

een leuke ‘Koningsdag 2018’. Het programma zullen we u binnenkort wel 

melden. 

En daarna gaan we weer twee heerlijke vakantieweken tegemoet, om 

daarna al weer aan de laatste periode van het jaar te gaan beginnen. 

Het kernteam van de school: interne begeleiders, teamcoördinatoren en directeur zijn zich al weer 

aan het voorbereiden op het volgende schooljaar. We denken al weer na over de personele 

bezetting van de groepen, we zijn heel druk met een plan voor de onderwijsontwikkelingen voor 

de komende vier schooljaren en we hebben het schoolondersteuningsprofiel al weer bijna bij de 

medezeggenschapsraad liggen. Zo kan de MR mee 

beoordelen of we op onze school de goede dingen doen en 

de dingen goed doen op het gebied van onderwijs en zorg 

voor de leerlingen. Het schoolondersteuningsprofiel vertelt u 

wat de school allemaal biedt voor de leerlingen. Het 

schoolondersteuningsprofiel  kan straks vergeleken worden 

met het schoolondersteuningsprofiel van andere scholen op 

vensters-PO (zie www.scholenopdekaart.nl)  zodat ouders 

een goede schoolkeuze kunnen maken voor hun kind. 

Dus al met al een drukke, maar ook uitdagende en vrolijke, periode die we tegemoet gaan met 

lekker voorjaarsweer.  

We hopen dat u er weer van kunt genieten. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, Kees van Sprundel, directeur 

 

KONINGSSPELEN 2018 

  

Op vrijdag 20 april zijn het weer koningsspelen. 

Het belooft weer een geweldige sportieve dag te gaan 

worden ! 

Na de gezamenlijke opening (geen ontbijt!) zullen de 

groepen 5 t/m 8 vertrekken naar de terreinen van Jeka en 

PSP om daar deel te nemen aan de Bredase Koningsspelen. Deze dag wordt door Breda Actief 

georganiseerd en we zullen rond 15.00 uur weer terug op school zijn. Dat betekent dat alle 

kinderen uit de groepen 5 t/m 8 met de leerkrachten bij Jeka en PSP zullen overblijven ! 

  

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn de activiteiten rondom de school, maar ook hier zal het een sportief 

festijn gaan worden. Deze groepen hebben zowel een ochtend- als een middagprogramma vol 

http://www.scholenopdekaart.nl/


koningsspelen, maar de schooltijden zijn net als andere dagen. De kinderen kunnen gewoon thuis 

gaan eten of gebruik maken van de overblijf. Geeft u dit dan wel even door ? Voor drinken en fruit 

wordt gezorgd. 

Natuurlijk zijn er, zeker in de onderbouw, nogal wat ouders nodig om deze dag mee te begeleiden.  

Aarzel dan ook niet en geef u dan ook snel op via de groepsleerkracht ! 

 

Met hartelijke groet, juf Ingrid  

  
STAKING 13 APRIL A.S 

 

Beste ouders, 

 

‘PO in actie’, de organisatie die zich sterk maakt voor 

betere omstandigheden in het (primair) onderwijs en die 

de stakingen steeds organiseert,  heeft een aantal 

redenen verzameld, waaruit blijkt dat het goed kan zijn 

om een goed en duidelijk signaal af te geven. Zij zijn van 

mening dat er toch wel enkele zaken moeten veranderen 

in het primair onderwijs, wil het allemaal kwalitatief goed blijven verlopen. 

Ik kan mij zo voorstellen dat er enkele ouders zijn die moeite hebben met het opbrengen van 

begrip voor al deze stakingen. Misschien verduidelijkt de bijlage iets meer. 

 

MEER MANNEN IN HET BASISONDERWIJS 

 

 

Heeft u belangstelling voor het onderwijs en u wilt eventueel van carrière 

switchen lees dan de bijlage ‘Onderwijs (meer) voor mannen’! 

U bent van harte welkom om te komen luisteren. 

 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN DEZE WEEK 

 

 



 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

Beste ouders, 

 

Op 13 april staken veel leerkrachten en zijn veel basisscholen dicht. Wij vinden dat hun actie in het 

belang is van alle kinderen en dus van ons allemaal! Dat gezegd hebbende is er niks mis mee als de 

kinderen op 13 april tóch een leuke en zinvolle dag hebben. 

De Uitvindfabriek is daarom voor alle publiek geopend op 

vrijdag 13 april van 11-17 uur. Reserveren is niet nodig. 

Hopelijk zien we je vrijdag de dertiende! 

Klik hier voor kortingstickets. 

 

Veel groeten,  

Het team van De Uitvindfabriek 

 

 

https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=93d8112301&e=2f8ef74d26

