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BIJLAGE 

 

32-01 Veiligheidsdag Breda zaterdag 26 mei  

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Onze twee grootste ontwikkel- en veranderpunten van dit moment 

spelen de laatste weken heel duidelijk in de school. 

We starten volgend jaar voor het eerst een 2/3 combinatiegroep, 

om voor de kinderen die daar van kunnen profiteren optimale 

kansen te geven om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo 

geleidelijk mogelijk te laten zijn. 

Zo’n eerste jaar willen we veel ervaring opdoen en daar goed op studeren. In de hoop dat na 

volgend jaar voor meer (zo niet alle) groepen op dezelfde wijze te kunnen gaan regelen. 

Momenteel worden de goede kandidaten voor deze groep 2/3 door de leerkrachten onder leiding 

van de intern begeleider geselecteerd. De betreffende ouders worden volgende week uitgenodigd 

voor een informatieavond door de leerkrachten die die groep volgend jaar gaan draaien (Ellis 

Janssen en Corina van Gorp). Beiden leerkrachten die inmiddels veel ervaring hebben in de 

groepen 1-2 en/of 3. 

Op die manier hopen we ook de ouders goed te kunnen informeren en hen het vertrouwen te 

geven dat deze manier van organiseren goede kansen biedt en voor kinderen veel fijner kan zijn, 

zodat we ook hier optimaal kunnen gaan samenwerken. 

 

De afgelopen weken hebben we veel moeite gedaan om van 

alle ouders een opgave te krijgen over het overblijven van hun 

kinderen in het volgende schooljaar. Hartelijk bedankt voor uw 

medewerking. Op vijf leerlingen na heeft iedereen uiteindelijk 

gereageerd. Met veel genoegen zie ik dat velen, ik schat 90% 

van onze leerlingen, een aantal dagen op school wil blijven 

lunchen. Hierbij mag wel gezegd worden dat dat percentage in de lagere groepen nog hoger ligt. 

Het is fijn te merken dat we zoveel vertrouwen daarvoor van ouders krijgen. 

We denken het ook goed geregeld te hebben of te gaan regelen. Voor de leerlingen die al vaker op 

school lunchten, zal er weinig veranderen. De meeste gezichten blijven de oude vertrouwde 



medewerkers die dit werk al vele jaren op onze school doen. Natuurlijk zullen we dingen moeten 

leren, omdat er nu in twee groepen gegeten en buiten gespeeld gaat worden.  

Voor de leerkrachten zal het ook wennen zijn om zelf met de leerlingen te gaan eten, maar dat is 

voor de leerlingen dan ook weer ‘vertrouwder’ en duidelijker.  

Leerkrachten hebben nu maar een half uur pauze voor de eigen lunch, maar zijn in de middag net 

als de leerlingen weer wel een half uur eerder klaar met hun lesgevende taak. Men kan dus eerder 

aan de andere taken beginnen. 

We moeten nog even wachten op de instemming van de 

medezeggenschapsraad. Als dat duidelijk is, gaan we verder kijken 

naar de randvoorwaarden; factureren, spelmaterialen e.d. 

Het programma van het lunchen in de klas en het spelen onder 

toezicht van pedagogisch medewerkers van de school, 

onderwijsassistenten van de school en goed geïnstrueerde en 

ervaren overblijfvrijwilligers is verder bekend en rond. Dat ligt ter 

beoordeling bij de MR. 

 

Ik zal proberen u van de ontwikkelingen zo goed mogelijk via dit kanaal op de hoogte te houden. 

 

Gisteren hebben de leerlingen van de groepen 7 allemaal de route voor 

het praktisch verkeersexamen afgelegd en het doet mij genoegen u 

mede te kunnen delen dat alle leerlingen geslaagd zijn. We zijn dus 

apetrots op onze leerlingen en onze collega’s die dat allemaal in goede 

banen hebben weten te leiden. Dat was natuurlijk niet mogelijk 

geweest zonder de hulp van heel veel bereidwillige ouders die, samen 

met leerlingen uit groep 8, de controleposten langs de route die de 

kinderen moesten rijden, bemanden. Voor groep 8 dus ook weer eens een goede herhaling. 

Nu maar hopen dat alle leerlingen zich in het echte verkeer ook zo gaan en blijven gedragen als zij 

gisteren gedaan hebben. Dan is het veilig voor iedereen. 

 

Op het moment dat ik deze Weilustwekker-bijdrage schrijf zitten er weer dames in de hal van de 

school om de leerlingen die met de wandelvierdaagse door de wijk mee willen lopen, in te 

schrijven. 

We hopen dat Weilust weer veel sportieve deelnemers heeft, want de school draagt dit jaarlijkse 

evenement uit de wijk een warm hart toe. Want wij vinden naast goed onderwijs, cultuur en 

sportiviteit erg belangrijk. Wandelen is immers voor de 

meesten van ons goed mogelijk en we moeten immers 

meer gaan bewegen, wordt ons aangeraden.  

Ik hoop u dus allemaal vanaf de zijlijn met uw kind op een 

van de avonden (29, 30, 31 mei en/of 1 juni) te mogen 

aanmoedigen. 

De kans bestaat dat dit het laatste jaar is van de vierdaagse, 

omdat de organisatoren geen opvolgers en/of extra hulp 

meer kunnen vinden bij het organiseren. Dat zou natuurlijk vreselijk jammer zijn. We hebben 



immers ook al geen ‘Jeugdcomité Heusdenhout’ meer. Als we dan ook geen avondvierdaagse 

meer hebben, blijft er erg weinig over voor onze jeugd. 

Dus mocht u zin hebben om iets maatschappelijks bij te dragen aan de wijk, meld u dan aan als 

vrijwilliger voor de vierdaagse of als lid van de wijkraad, die belangrijke dingen voor uw belang 

doet. 

 

Vandaag is de schoolfotograaf weer geweest. Ik hoop dat er veel 

mooie portretten van de kinderen zijn gemaakt, zodat ze een mooie 

visuele herinnering aan deze groep over gaan houden. 

Hierbij gaat onze dank weer uit naar de dames van de ouderraad die 

dat jaarlijks helemaal organiseren en in goede banen leiden. 

Wat moeten we toch zonder al die ouders? 

 

Weet u dat u volgende week donderdag 31 mei om 15.00 uur weer van 

harte welkom bent in de groep van uw kind(eren)  voor ‘een kijkje in de 

klas’. U kunt dan weer informeel met de leerkracht spreken en u door de 

leerlingen laten vertellen wat er deze periode allemaal op school gebeurt 

of gebeurd is. 

 

Groep 8 begint zich langzaam voor te bereiden op het 

afscheid van Weilust, wat natuurlijk gepaard gaat met de 

afscheidsmusical, waar al driftig voor geoefend wordt, 

maar daar zal ik u de komende weken meer over melden. 

 

Ik wens u een fijne zonnige en ontspannen week, mede 

namens het team van Kbs Weilust. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Kees van Sprundel, directeur Kbs Weilust 

 

SPEELPLEIN 

Beste ouders/verzorgers van alle kinderen van Kbs Weilust, 

 

Het SPEELPLEIN behoort een fijne, aantrekkelijke en 

uitdagende speelplek te zijn, waar uw kinderen naar hartenlust 

kunnen ravotten, voetballen, basketballen, 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 bijv. 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 erg fijn vinden als u ons ( al is het maar bij één onderdeel ) zou willen helpen.  

 

We hopen van harte dat we reacties krijgen. 

Bij voorbaat alvast HARTELIJK DANK! 

                                 
 

Vriendelijke groeten, 

 

Annemarie van Bokhoven 
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GEVONDEN VOORWERPEN WEEK 21 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

INSCHRIJVEN AVONDVIERDAAGSE BREDA OOST 

Je kunt je nog inschrijven voor de Avondvierdaagse Breda Oost (2,5 – 5 – 7,5 – 10 km) op  

zaterdag 26 mei van 10.00 – 13.00 uur bij AH Bisschopshoeve en AH Brabantplein (kosten € 3). 

 

OPEN DAG PCP 

 
 


