
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2017-2018  Nummer:  31  Datum:  17 mei 2018 

 

BIJLAGE 

 

31-01 Samenloop voor Hoop (KWF) Kober  

31-02 Hockeyvereniging PUSH open trainingsdagen  

31-03 Chatime nieuwsbrief mei 2018 

31-04 Voorstelling Breda’s theater  

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Ik kan duidelijk merken dat er de afgelopen weken geen Weilustwekker 

naar u is gegaan. Er is namelijk zoveel te vertellen. Dus mijn excuses voor 

de lengte van het voorwoord.  

 

 

Allereerst de mededeling dat Vivian Innemee, onze groepsleerkracht van 

groep 3a, inmiddels bevallen is van een gezonde zoon. Hij heet Sem en hij is 

al weer de derde telg in hun gezin. 

We wensen Vivian nog een mooie tijd toe tijdens haar verlof, waarin ze 

weer optimaal kan genieten van het uitgebreide gezinnetje.  

 

 

 

 

Een tweede vreugdevolle mededeling is dat de voetbalmeisjes van 

Weilust in het recent gehouden schoolvoetbaltoernooi van Breda, 

tweede zijn geworden. Afgelopen maandag speelden zij de finale tegen 

de meisjes van de Laurentiusschool. Dat was helaas de eerste en enige 

wedstrijd die zij verloren, maar ondanks dat zijn wij reuze trots op hen. 

Zij hebben Weilust op een sportieve manier weer op de kaart weten te 

zetten. 

Helaas zijn ze zelf zo teleurgesteld over het resultaat, dat zij niet gehuldigd wensen te worden. Ik 

snap dat natuurlijk en respecteer dat ook, aangezien ze vorig jaar wel kampioen zijn geworden, 

maar ze moeten er van overtuigd worden dat tweede van de hele regio een waarachtig mooi 

resultaat genoemd mag worden. 



 

Een volgende leuke mededeling is dat Petty van Kastel, de 

groepsleerkracht van groep 5a, genomineerd is voor ‘leerkracht van het 

jaar’ in onze regio, in BN De Stem. 

U hebt daar gisteren allemaal een apart PARRO-bericht over ontvangen, 

zodat u mee kunt stemmen als u het er mee eens bent. 

Doet u mee? Het zou natuurlijk prachtig zijn als een collega van ons met 

deze ‘eretitel’ haar carrière af kan sluiten. Ik kan u verzekeren – zonder 

onze andere collega’s te kort te doen – dat zij het echt verdient. 

 

De resultaten van de CITO zijn inmiddels binnen per leerling. Dus nog niet het gewogen oordeel 

voor de hele groep (alle drie de groepen 8). Dat kan ik u volgende week 

pas precies vermelden en u kunt dat natuurlijk over enkele weken weer 

lezen op www.scholenopdekaart.nl.  

Maar ik kan u inmiddels al wel melden dat de totaaluitslag heel mooi 

past in het beeld van Weilust. Het is weer een van de hogere scores van 

de afgelopen 5 schooljaren en lijkt weer uit te komen boven het 

landelijk gemiddelde. 

Toch weer iets om trots op te zijn. Dus onze leerlingen hebben het weer geweldig gedaan en dat 

straalt uiteraard weer helemaal af op ons team. 

 

In de ouderraad is de laatste keer weer eens gesproken over gezonde traktaties. De gemaakte 

afspraken werden weer eens herhaald en onder de aandacht van 

het team gebracht. 

Afspraak is namelijk dat alle traktaties die enigszins bewaard 

kunnen worden met de leerlingen aan het einde van de dag mee 

naar huis gegeven worden. Sommige heerlijkheden moeten meteen 

worden genuttigd, hoewel we weten dat niet alle ouders het op 

prijs stellen als er minder gezonde zaken op school door hun kind 

geconsumeerd worden, maar het is immers een beetje feest voor de jarige en die mag trakteren 

wat hij / zij wil.  

Toch wil ik u hier nogmaals vragen om goed na te denken over uw traktatie. Wil u die zo gezond 

mogelijk houden. Wat gezond is, hoef ik u vast niet meer uit te leggen. 

Bedankt voor uw medewerking. U merkt ondertussen wel dat dit een moeizame discussie is, maar 

een beetje begrip voor elkaar op dat vlak moet toch tot leuke verjaardagen kunnen leiden voor de 

jarigen. 

De ouders van de leerlingen uit de groepen 1-2 hebben de 

afgelopen week een mail ontvangen met meer informatie 

over de samenstelling van de 1-2 en 2/3 

combinatiegroepen.  

Over deze pilot vertelde ik u al enkele weken geleden. Wij 

denken hiermee kinderen die moeite hebben met de plotselinge overgang van groep 2 naar 3 van 

dienst te zijn. 

http://www.scholenopdekaart.nl/


Er staat een heel enthousiaste ploeg groepsleerkrachten klaar om in gezamenlijkheid die opdracht 

goed uit te voeren, zodat we er als team optimaal van leren en we mogelijk daarover 

voortschrijdende beslissingen kunnen nemen voor de schooljaren daarna. 

Een van de grote voordelen op korte termijn is al dat we in ieder geval het komende jaar geen 

overvolle groepen 1-2, 2/3 en 3 zullen krijgen. 

We houden u op de hoogte. De betrokken ouders zullen nog een informatieavond krijgen. 

 

25 mei a.s. treedt de nieuwe AVG wet in werking (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

U hebt in de media vast al wel gehoord dat dat voor elke organisatie vergaande consequenties kan 

hebben en dat scholen en sportverenigingen mogelijk uitstel van gerechtsvervolging zullen krijgen 

bij fouten tegen die verordening gedurende de eerste periode.  

Dat maakt wel duidelijk hoe complex het kan zijn om de gegevens van onze leerlingen goed te 

bewaken en beschermen en de privacy van iedereen volgens de nieuwe normen te gaan 

waarborgen. Maar ik kan u verzekeren dat we ons goed 

voorbereiden, samen met ons bestuur, dat ons cursussen geeft en 

zaken centraal voor ons regelt.  

Mocht het echter voorkomen dat er ergens in onze aanpak toch 

nog een onvolkomenheid zit, hoop ik dat u ons daarop attent 

maakt, zodat wij het goed kunnen regelen. 

Ik ga er van uit dat wij de ouders wel wat regelmatiger ‘lastig moeten gaan vallen’ met verzoeken 

om toestemming voor veel zaken (aanmeldingen software, foto’s, schoolfotograaf enz.), want dat 

moet goed geregeld gaan worden. 

Het is immers niet zo dat ‘wie zwijgt, toestemt’. Nee u zult bij elke (nieuwe) afwijking op een of 

andere manier toestemming moeten gaan geven. 

Ik hoop dat u hier aan meewerkt, zodat alles goed gaat verlopen. 

 

Momenteel ben ik druk met het maken van een implementatieplan 

voor het overblijven binnen de andere schooltijden waar u voor het 

volgende schooljaar voor gekozen hebt. 

Dit is op verzoek van de medezeggenschapsraad die nog niet 

ingestemd heeft met ‘andere schooltijden’.   

Ik weet van (bijna) alle leerlingen wie er op welke dagen wenst over 

te blijven volgend jaar. Daarmee heb ik berekeningen kunnen maken. Mijn hartelijke dank voor uw 

medewerking. 

Ik weet al wie de betrokkenen gaan zijn bij het toezicht, naast de eigen leerkrachten die eerst met 

de hele groep samen eten. 

Er komt één coördinator met daarnaast twee ervaren pedagogisch medewerkers en nog 8 

vrijwilligers, zodat we zeker weten dat er voldoende en goed geregeld toezicht is voor de 

leerlingen, maar ook dat er voldoende te doen is gedurende dat half uur pauze. 

De kosten zijn inderdaad op €0,80 gehouden kunnen worden en dat houdt in dat de kosten voor 

één dag overblijven € 32,00 voor een heel jaar zijn en alle vier de dagen overblijven € 128,00 per 

leerling per jaar. Voor de keren dat er extra overgebleven moet worden rekenen we wel een iets 

hoger bedrag. 



We zullen het binnenkort aan de MR voorleggen en zien dan of zij instemming verlenen. Ik houd u 

daarvan uiteraard weer op de hoogte. 

 

En zo zijn we de laatste periode van het jaar weer ingegaan. 

Inmiddels praten we al over wie bij wie in de groep gaat komen 

en wie welke groep volgend schooljaar voor zijn/haar rekening 

gaat nemen. We maken al weer een nieuwe jaarkalender en het 

vakantie- en vrije dagen rooster wordt weer samengesteld. Daarnaast moeten de leerkrachten ook 

weer zorgen voor een goede administratie van de leerling resultaten en moeten er weer plannen 

voor de komende periode geschreven worden. Tenslotte zult u aan het eind van het jaar ook wel 

weer een rapport op prijs stellen. U krijgt dan ook weer de gelegenheid om een eindgesprek met 

de leerkracht van uw kind te houden als u dat op prijs stelt (niet verplicht de laatste keer van het 

jaar) en dat moet natuurlijk ook weer goed voorbereid worden.  

Dus ondanks de regelmatige vrije dagen tussendoor toch weer een pittige tijd voor de 

groepsleerkrachten. 

 

Ik wens u voor de komende week weer een heel fijne week, met naar ik hoop 

het weer van de laatste periode. Dat maakt iedereen namelijk een stuk 

vrolijker. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust, 

         Kees van Sprundel, directeur. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op donderdag 24 mei komt de schoolfotograaf naar onze school.  We 

gaan weer ons best doen om alle 500 kinderen mooi op de foto te krijgen 

en te zorgen voor gezellige groepsfoto's. Dit gebeurt allemaal onder 

schooltijd.  

 

De fotograaf geeft ook weer de mogelijkheid om broers/zussen 

gezamenlijk op de foto te zetten.  Dit betreft alleen de leerlingen van 

Weilust.  Wilt u uw kinderen gezamenlijk op de foto laten zetten, dan 

kunt u met uw kinderen om 11.45 of om 15.15 uur naar de fotograaf komen.  Er is zowel een 

fotograaf beneden bij de speelzaal (kleine gymzaal, hoofdingang) als in het middelste lokaal boven 

bij de groepen 3 (eerste verdieping, ingang rechts bij de tafeltennistafel). 

 

Ook dit jaar houden we rekening met de overblijf- en BSO-kinderen. Onze collega's van Kober 

helpen mee om deze kinderen tijdens de overblijf en BSO met hun broers/zussen op de foto te 

laten zetten.  

We proberen alle broers en zussen tussen de middag en na school zo snel (en goed) mogelijk op 

de foto te zetten. We hopen op uw medewerking en geduld als kinderen even op elkaar moeten 

wachten.  

 



Om misverstanden te voorkomen willen wij nogmaals benadrukken dat alleen leerlingen van 

Weilust op de broer/zus foto kunnen gaan.  Wij hebben een krappe planning en daarom geen tijd 

om ook baby's, peuters en oudere broers/zussen mee op de foto te laten gaan. 

 

Wij zullen er gedurende de hele dag bij zijn om alles in goede banen te leiden. 

Met vriendelijke groet, de ouderraad van Kbs Weilust 

 

OFFERFEEST 2018 

Dit jaar vindt het Offerfeest plaats op de dinsdag (21 augustus) of woensdag (22 augustus) na de 

zomervakantie. Onderstaand vindt u het standpunt van de Bredase scholen  voor PO en VO ten 

aanzien van deze feestdag. Alle scholen voor PO en VO in Breda, met uitzondering van de 

Islamitische basisschool, verwachten de kinderen op de eerste schooldag van het schooljaar 2018-

2019 (maandag 20 augustus 2018) op school. Kinderen die het Offerfeest vieren, kunnen in deze 

week aanspraak maken op 1 dag verlof (hetzij de dinsdag, hetzij de woensdag). Overige 

afwezigheid van kinderen in de eerste week na de zomervakantie 2018 wordt door de scholen 

beschouwd als ongeoorloofd verlof en zal derhalve als zodanig gemeld worden bij bureau 

Leerplicht. 

 

SPEELPLEIN 

Het  speelplein behoort een fijne, aantrekkelijke en uitdagende speelplek te zijn, waar uw 

kinderen naar hartenlust kunnen ravotten, voetballen, 

basketballen en gezellig samen kunnen zijn en zo o.a. ook sociaal 

vaardig kunnen worden. 

Inmiddels zijn er al een aantal zaken gerealiseerd, maar…  

Het verfwerk is onderhevig aan de weersomstandigheden en zou 

weer een likje verf kunnen gebruiken zodat het schoolplein er 

weer fris en vrolijk uit komt te zien. 

Nu willen we graag UW HULP inroepen om nog dit schooljaar dit verfwerk te gaan realiseren. 

‘VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK’ nietwaar?  Er zijn namelijk vast wel (weer) ouders onder u die 

ons een handje willen helpen.  

Het is ook mogelijk om als ouders zelf een groepje mensen 

samen te stellen die zelfstandig aan de slag kunnen (ook 

bijv. op een zaterdagochtend). Misschien voelt één van u 

zich wel geroepen om het een en ander te coördineren?  

Draagt u onze school een warm hart toe en wilt u graag 

meehelpen met b.v. het schilderen van de hinkelpotten, 

de zandbakdelen, de cirkels rond de bomen, de 

opstapranden van de stoepen etc., of kunt u betaalbaar aan betonverf / benodigdheden  komen? 

Schroom dan niet om een mailtje te sturen naar: 



Annemarie.vanBokhoven@inos.nl  met als onderwerp: speelplein. Wij zouden het nl. erg fijn 

vinden wanneer u ons ( al is het maar bij één onderdeel ) zou willen helpen. Nogmaals vele 

handen maken licht werk. 

We hopen van harte dat we reacties krijgen. 

Bij voorbaat alvast HARTELIJK DANK! 

                                 

Vriendelijke groeten, 

Annemarie van Bokhoven 

 

GEVONDEN VOORWERPEN WEEK 20 

 

 
 

VAN KOBER 

 

SAMENLOOP VOOR HOOP (KWF) 

Op 9 en 10 juni wordt in Breda de eerste SamenLoop voor Hoop (KWF) van 24 uur gehouden. 

Naast optredens, een braderie en activiteiten voor kinderen is er een speciale KinderLoop op 

zondag 10 juni van 11.00-11.30. Na een welkomstwoord kunnen kinderen zich met een korte 

wandeling van 24 minuten ook inzetten voor het goede doel. Ook worden er leuke activiteiten 

georganiseerd voor de kinderen. Kober is hierbij aanwezig en nodigt alle kinderen (niet alleen 

Koberklanten) uit om mee te doen! Zie ook de bijlage voor meer informatie.   

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

WIJKRAAD HEUSDENHOUT BUURTPREVENTIE 

Het zal u niet zijn ontgaan. Wijkraad Heusdenhout wil de jeugdige wijkbewoners meer bij de wijk 

betrekken. Samen met Kbs Weilust, gemeente Breda(wijkzaken), Surplus Welzijn en stagiaires van 

NHTV werken we aan de vorming van een juniorraad.  

Inmiddels zijn de verkiezingen voor een plaats in de juniorraad bij Kbs Weilust afgerond.  

De gekozen leerlingen gaan als juniorraad verder en worden hierin op professionele wijze, door 

Gemeente en Surplus begeleid.  

De eerste startbijeenkomst van de juniorraad is 30 mei aanstaande.  

Over de te volgen werkwijze wordt u daarna nog uitvoerig geïnformeerd. 

In het nieuwe schooljaar gaan we ook OBS de Tweesprong hierbij betrekken. 

 

mailto:Annemarie.vanBokhoven@inos.nl


Thema’s en wensen van de toekomstige juniorraad.  

De leerlingen van de bovenbouw hebben de laatste weken gewerkt aan drie thema’s: 

Veiligheid in de wijk. 

Duurzaamheid. 

Een leuke wijkactiviteit voor de jeugdige wijkbewoners. 

 

Opvallend was dat er erg goed werd nagedacht over de wijk Heusdenhout en haar toekomst.  

(Wonen, leven en werken in schone, veilige en leefbare wijk.) 

In deze mailing gaan we verder in op het thema veiligheid.  

De leerlingen willen aandacht voor en aanpak van de wijkveiligheid.  

Dat sluit naadloos aan bij een voorgenomen themabijeenkomst van de wijkraad, namelijk 

Buurtpreventie. Wilt u ook wonen in een leefbare en veilige buurt, waar bewoners oog hebben 

voor elkaar en de situatie in hun woonomgeving? Doe dan mee met buurtpreventie! 

 

Wat is buurtpreventie?  

Bij ‘Buurtpreventie Breda’ werken bewoners, vrijwilligers, politie en Gemeente samen om, onder 

meer, de criminaliteit in de wijk terug te dringen.  

Buurtbewoners houden toezicht in de eigen woonomgeving. Bewoners zijn initiatiefnemers, zij 

voelen zich samen medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar 

kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk.  

Ondersteuning wordt gegeven door de ‘Stedelijke Coördinatie Buurtpreventie’.  

 

Buurtpreventie werkt! 

Door samen te werken brengen we het wijkveiligheidsgevoel en –leefbaarheid weer terug bij de 

bewoners.  

De resultaten van de inzet van buurtpreventie zijn zicht- en meetbaar. De inzet van buurtpreventie 

draagt bij aan wonen in een leefbare en veilige woonomgeving. 

Buurtbewoners raken door deelname aan buurtpreventie meer betrokken bij hun buurt en het 

bevordert de sociale contacten in een buurt of wijk.  

 

Informatiebijeenkomst. 

Er bereiken ons regelmatig vragen over buurtpreventie. Daarom organiseert Wijkraad 

Heusdenhout samen met de gemeente Breda een informatiebijeenkomst “Buurtpreventie”  

 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur,  

in de aula van Kbs Weilust, Draaiboom 12, Breda.  

 

De gemeentelijk Coördinator Buurtpreventie, wijkagent en een ambtenaar van Toezicht & 

Handhaving zijn aanwezig om wijkbewoners goed te informeren over de mogelijkheden van 

buurtpreventie in hun straat of buurt.  

 

Wij zien u graag 23 mei aanstaande.  

 



Rien Brans ,  

voorzitter wijkraad Heusdenhout 

 

AVONDVIERDAAGSE BREDA-OOST 

Het team avondvierdaagse Breda-Oost heeft besloten dat zij, na zich 15 jaar te hebben ingezet 

voor dit leuke evenement, het stokje graag over willen gaan dragen aan een nieuw bestuur.  

  

Zij hopen dat er enthousiaste kandidaten zijn die zich gaan aanmelden. Als dit niet het geval is, zal 

dit leuke evenement helaas uit onze wijk verdwijnen en dat zouden zij erg jammer vinden. Zij zijn 

bereid om het nieuwe bestuur te blijven ondersteunen op de achtergrond. Zo hopen zij dat dit 

leuke wijkevenement kan blijven bestaan.  

 

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Anke Verhagen (06 51 70 62 43 

of a4d.bredaoost@gmail.com) 

  

Team avondvierdaagse Breda-Oost  

en de werkgroep avondvierdaagse kbs Weilust 

  

 

 

NIEUW BIJ WIJKGEBOUW ELANDSTRAAT 

KOFFIE & KIDS 

 

Kom gezellig een kopje koffie of thee drinken samen met andere ouders. Bij Koffie & Kids ontmoet 

je elkaar en deel je verhalen over je kinderen. De kinderen kunnen met elkaar spelen. 

 

 
 

VOOR WIE    Voor alle ouders uit Breda en omgeving. 

     Je bent welkom met of zonder kinderen. 

WAAR     Wijkgebouw Elandstraat 10 Breda 

DAG EN TIJD    Dinsdag 19 en 26 juni, 4 en 18 september 

van 10.00-11.00 uur  

 

Heb je nog vragen?  



Neem gerust contact op met: Chantal van Vegten 06-23114262 of mail naar 

chantal.van.vegten@cjgbreda.nl  

 

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.  

 

SUMMER CAMP 

Deze zomer wordt wederom het Summer Camp Breda georganiseerd.  

Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool kinderen. 

Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie. 

Het Summer Camp omvat: sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en ook les, alles geheel in het 

Engels. 

De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met een taal bezig zijn, zij deze 

taal extra goed opnemen. 

Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn Engels in deze week te 

verbeteren. 

Het Summer Camp begint dagelijks om 09.00 en duurt tot 16.00 uur, indien wenselijk van 08.00 

tot 17.00 uur. 

Meer informatie: www.summercamp.nl 

mailto:chantal.van.vegten@cjgbreda.nl
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