
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2017-2018  Nummer:  30  Datum:  19 april 2018 

 

BIJLAGE 

 

30-01 Flyer “Scheiden of toch niet” 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Het is bijna weer vakantie. Ik hoop dat u er van kunt genieten en 

heerlijk tot rust kunt komen om samen met uw kinderen de 

laatste periode van dit schooljaar in te gaan. 

Morgen hebben we een (hopelijk) gezellige, maar zeker sportieve 

‘Koningsdag’ te vieren. 

De jongste leerlingen vieren dat rondom de school met natuurlijk 

veel helpende ouders en de oudere leerlingen zijn sportief aan de 

gang in de eigen wijk samen met veel andere scholen, onder regie 

van Breda-Actief. 

En daarna dus twee heerlijke – schijnbaar zonnige – 

vakantieweekjes. 

Meteen daarna gaan de groepen 8 op schoolkamp.  

Ik heb al uitnodigingen en plannen gezien in de wandelgangen van 

de school. Ook dat belooft een hele leuke happening te gaan 

worden. Ik hoop dat de leerlingen enthousiast thuiskomen. Komt u 

ze ‘inhalen’ op woensdag 9 mei ?  

Daarna zijn de leerlingen twee dagen vrij in verband met 

Hemelvaart. De leerkrachten hebben die vrijdag een werkdag, maar dat werk hoeft niet persé op 

school plaats te vinden.  

Daarna werken we een hele week om vervolgens op 21 mei een maandag vrij te zijn in verband 

met Tweede Pinksterdag. 

Dus een beetje een rommelige periode maar wel met veel leuke momenten. Geniet er van. 

 



Ik heb u enkele weken geleden verteld over 

‘(wereld)burgerschap(skunde)’ en dat wij daarover in samenwerking met 

de wijkraad, de Gemeente en Surplus Welzijn samen met studenten van 

Avans een project gingen draaien, ter voorbereiding op een ‘junior 

Wijkraad Heusdenhout’.  

Dit op initiatief van de wijkraad Heusdenhout. 

De school heeft daar een mooie link gezien met burgerschap op school 

en er zijn inmiddels mooie dingen gebeurd. 

De groepen 6, 7 en 8 hebben allemaal van de Gemeente een les ‘democracity’ mogen volgen, 

waarbij de leerlingen in onderling overleg een wijk van een stad in mochten richten.  

Zij moesten daarbij wel aangeven waarom de ene voorziening er wel in thuis hoorde en waarom 

een andere niet.  

Zij moesten daarbij in (politieke) partijen samenwerken om 

hun plan gerealiseerd te krijgen en zij moesten aangeven 

wat zij graag wilden realiseren in hun stad en waarom.  

Er moest soms gestemd worden en dus moesten ze omgaan 

met teleurstellingen, omdat sommige, in hun ogen 

belangrijke zaken, wel of niet door gingen.  

Kortom er is heel veel geleerd over de democratie, waar wij 

in onze tijd allemaal gelukkig mee te maken hebben. 

Kinderen die dit interessant vonden, mogen zich de komende periode kandidaat stellen voor de 

junior wijkraad.  

Zij weten nu immers een beetje waarom en waarover het gaat, want we hebben ook bezoek 

gehad van enkele Gemeenteraadsleden die over hun werk, maar ook over de problemen en de 

vraagstukken van de stad hebben gesproken. 

Als er voldoende kandidaten voor die juniorraad zijn, gaan we heuse 

verkiezingscampagnes houden en gaan we echt stemmen op de 

kandidaten. Zo hebben zij ook weer aan den lijve ondervonden hoe dat 

gaat.  

Dat sluit natuurlijk prachtig aan bij hetgeen zij bij hun ouders zien als er 

weer eens verkiezingen zijn in de plaatselijke, provinciale of landelijke 

politiek. 

Mogelijk heeft uw kind belangstelling om zich in te gaan zetten voor de 

wijk en om mee te denken en beslissen over belangrijke zaken in onze wijk en/of stad en wil hij of 

zij zich kandidaat stellen.  

Wij hopen dan dat u uw kind daarin kunt en wilt steunen. Sterker nog misschien kunt u met 

hem/haar samenwerken aan het besturen van een wijk of stad en gaat u samen of met het hele 

gezin aan de slag.  

De wijkraad (en dat geldt volgens mij ook voor de Gemeentepolitiek) kan altijd jong en vers ‘bloed’ 

gebruiken. Dus u mag altijd aansluiten. 



Als uw kind besluit deel te gaan nemen hieraan en hij/zij 

wordt gekozen in de junior wijkraad, dan zal die raad in 

het nieuwe schooljaar (start is echter nog voor de 

zomervakantie) gemiddeld één keer per maand circa 75 

minuten bij elkaar komen en zullen zij enkele keren per 

jaar overleg hebben met de wijkraad (de volwassenen). 

Daarbij zullen zij door raadsleden rondgeleid worden 

in/door de raadszaal op het Gemeentehuis van Breda. 

Het geheel zal dus weliswaar vrijwillig worden, maar niet geheel vrijblijvend. De juniorraad wordt 

– indien het georganiseerd kan worden en daar willen de Gemeente en de wijkraad samen voor 

gaan – professioneel begeleid en zij zullen – mits realiseerbaar – ook gaan merken dat hun mening 

er toe doet en dat er op die manier invloed op het wijk- en/of stadsbestuur kan worden 

uitgeoefend. 

Wij hopen dat uw kind(eren) u net zo enthousiast heeft 

gemaakt als wij merken dat zij zelf zijn. 

Dit is een heel mooie manier om burgerschap onder de 

aandacht van leerlingen van de basisschool te brengen.  

Misschien wordt u zoon/dochter op deze manier wel de nieuwe ‘Jesse Klaver’ van de landelijke 

politiek. 

Lees voor meer informatie over dit onderwerp binnenkort BN De Stem en/of het periodieke 

mededelingenblad van de wijkraad Heusdenhout. 

 

Zoals gezegd, wens ik u weer een paar heel fijne weken. 

Ik hoop iedereen op maandag 7 mei weer gezond en wel te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 

 

Kees van Sprundel, directeur 

 

GEVONDEN VOORWERPEN WEEK 16 

 

 
 



 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

DENK JE AAN SCHEIDEN… 

… en wil je meer weten over: 

de voordelen en nadelen voor jou; van bij elkaar blijven of scheiden? 

het effect op je kinderen? 

de financiële gevolgen: voorzieningen, wetten en regels? 

de echtscheidingsprocedure, een advocaat of mediator, het ouderschapsplan? 

 

Geef je dan op voor ‘Scheiden of toch niet?’. Op donderdagavond in mei, juni bij het IMW, 

Willemstraat 20 Breda, vlakbij het NS station. Voor deelname hoef je niet te betalen.  

Je kunt je aanmelden voor één of meer avonden. Bel 076 – 530 58 88 (IMW) of mail 

antwoord@imwbreda.nl. Meer weten? Kijk bij ‘Scheiden of toch niet’ op imwbreda.nl  

(zie ook de bijlage bij deze Weilustwekker).  

 

 
 

CREATIEF TALENT VOOR TV-PROGRAMMA GOUD VAN BRABANT GEZOCHT! 

Ben jij een creatief talent en wil je een verhaal uit het rijke Brabantse verleden 

verbeelden? Wij willen jouw idee! De beste inzendingen helpen we op weg met 1.000 

euro, begeleiding van een coach en voor je het weet, zie je je eigen werk dit najaar op 

televisie. Kijk voor meer informatie op https://goudvanbrabant.nl/creatief-talent/ 

 

Goud van Brabant  

Met Goud van Brabant brengen we mensen op een unieke wijze met elkaar in gesprek over het 

heden, het verleden en de toekomst. Want als je meer weet over het verleden, kijk je anders naar 

de wereld om je heen. ‘Verrek, zit dat zo!’ We dagen creatievelingen uit, van amateur tot 

professional, om verhalen over vroeger te verbeelden. Via het tv-programma Goud van Brabant en 

onze social media kanalen verspreiden we deze Brabantse verhalen. www.goudvanbrabant.nl 
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