
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2017-2018  Nummer:  33  Datum:  31 mei 2018 

 

BIJLAGE 

 

33-01 Open dag Amphia Molengracht zaterdag 2 juni 2018 

   

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Twee weken geleden hebben wij u gevraagd uw stem uit te brengen 

op juf Petty van Kastel in verband met de "leraar van het jaar 2018" 

verkiezing. Door uw massale steun is juf Petty met 4 andere 

leerkrachten van andere scholen doorgedrongen tot de finale. 

Natuurlijk willen wij graag dat juf Petty deze verkiezing gaat winnen. 

We willen u vragen, indien mogelijk, via onderstaande link de foto van 

juf Petty te "liken" of een aanmoediging te plaatsen bij de foto van juf 

Petty. Alvast bedankt voor uw stem en steun.  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1831288156927617&id=229810283742087 

 

BN De Stem heeft ons een uitnodiging gestuurd voor de finale op woensdagmiddag 6 juni in Etten- 

Leur. We hebben middels een mail alle leerlingen van groep 5A en hun ouders uitgenodigd om bij 

dit gala aanwezig te zijn. Uiteraard gaan er ook collega’s mee. Houd u ook de vingers gekruist voor 

een mooie uitslag? Ik hoop u volgende week te kunnen melden dat Weilust een echte ‘leraar van 

het jaar’ in hun midden heeft. 

 

Ondanks de slechte weersvoorspellingen is dinsdag de 

wandelvierdaagse van Breda Zuidoost toch van start gegaan. Ik heb 

veel stoere en dappere wandelaars van Weilust met hun ouders voorbij 

zien komen en aan kunnen moedigen. Ik hoop dat morgen in het park 

gaat blijken dat iedereen de tocht zonder problemen heeft uitgelopen. 

Fijn dat er zoveel sportiviteit op school is en dat velen ‘bewegen’ ook 

belangrijk vinden. 

Nu maar hopen dat zich voldoende vrijwilligers melden die kunnen helpen dit evenement te 

organiseren, zodat het nog tot lengte van jaren voort kan blijven bestaan. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1831288156927617&id=229810283742087


Enkele weken geleden heb ik u verteld dat de school de laatste maanden sterk 

in ontwikkeling is. De resultaten van (soms wel) enkele jaren zoeken en praten, 

beginnen nu concreet te worden.  

Op dit moment zijn de groepsleerkrachten lessen aan het geven uit 

andere/nieuwe taalmethodes. Volgend schooljaar gaan wij ook het vak spelling 

zo veel mogelijk verwerken (als de leerkrachten dat voor dat onderwerp en/of 

die leerling(en) de beste keuze vinden) met Gynzy op de chromebooks, zoals dat nu met rekenen 

ook gaat. 

Om de goede spellingmethode te weten, moeten we nu een keuze gaan maken voor een 

taalmethode, omdat een taal- en een spellingsmethode heel vaak bij elkaar horen. 

De nieuwe taalmethode wordt waarschijnlijk pas na volgend schooljaar ingevoerd, maar de keuze 

wordt nu dus al wel gemaakt. 

Dus mocht uw kind iets melden over vreemde taalboeken of -lessen, weet u nu waarom dat is.  

De leerkracht experimenteert met dezelfde onderwerpen uit nieuwe methodes om dadelijk een 

goed advies te kunnen geven, zodat we goede keuzes maken. 

Zo ook wordt er momenteel al proefondervindelijk gewerkt met 

opdrachten uit ‘Topondernemers’. Ik vertelde daar in een 

eerdere Weilustwekker al meer van. Deze geïntegreerde 

zaakvakkenmethode  biedt de leerlingen thema’s en/of projecten 

aan, waarbij niet altijd meer een duidelijk verschil gemaakt wordt 

tussen aardrijkskunde, geschiedenis, 

biologie en of natuurkunde. Hierbij 

moeten leerlingen intensief samenwerken aan een gezamenlijke 

opdracht en moeten hetgeen ze geleerd en/of ontdekt hebben voor 

elkaar presenteren. Die presentaties hebben veel verschillende 

variaties.  

Dat is het leren voor de toekomst, waarbij niet alleen kennis belangrijk is, maar zeker 

vaardigheden als samenwerken, presenteren, onderzoeken, ontdekken, verbanden zoeken, 

enzovoorts. Daarmee kunnen zij dadelijk de 21e eeuw aan! 

 

Ik wens u een hele mooie en zonnige week, met af en toe wat regen voor de plantjes en het gras. 

Ik hoop u deze week allemaal ergens tegen te komen. Vanmiddag bij het ‘kijkje in de klas’ en 

morgen bij de afsluiting van de wandelvierdaagse. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 

 

Kees van Sprundel, directeur 

 

 

 

 

 

 



GEVONDEN VOORWERPEN WEEK 21 

 
 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

OPEN DAG AMPHIA ZIEKENHUIS ZATERDAG 2 JUNI  

A.s. zaterdag 2 juni is het Open Dag bij het Amphia Ziekenhuis, zowel op de locatie Molengracht 

als op de locatie Langendijk (als bijlage informatie over de open dag op locatie Molengracht). 

 

Kinderen krijgen bij de ingang een speurtochtboekje. Op iedere locatie hangen bij de genoemde 

stands posters met een vraag. De oplossing van de vraag kunnen de kinderen invullen in hun 

boekje. De letters vormen samen een woord. Kinderen kunnen bij de uitgang de kaart inleveren. 

Ze maken dan kans op een leuke prijs. 

 

 

In samenwerking met basisschool Weilust willen wij ook het komende schooljaar weer onze 

typecursus aanbieden aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschool Weilust.  

 

Vanaf volgend schooljaar bieden we een keuze in de opzet van de typecursus: 

1. De volledig begeleide typecursus met 8 lessen op school à € 189,00 

2. Een begeleide typecursus met 3 lessen op school à € 129,00 

 



Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen onder begeleiding van onze ervaren juffen? 

Tijdens de lessen leren we de kinderen om met 10 vingers blind te typen en helpen wij waar nodig. 

Op school en ook thuis oefenen de 

kinderen in ons online programma 

Typeworld. Dit programma leent zich 

prima om (grotendeels) zelfstandig te leren 

typen en werkt erg motiverend voor de 

kinderen, omdat het als een spel wordt 

begeleid. 

 

 

Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze 

‘eiland voor eiland’ alle letters leren typen. Door onze persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor 

dat 99.8% het diploma haalt! Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: 

www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-

5964931. 

Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu! Op onze website www.kindertypecursus.nl 

gaat u naar ‘Aanmelden’. Bij klassikaal klikt u op ‘Nu aanmelden’.  

Als u wilt kiezen voor de cursus met 3 lessen, dan kunt u dat bij de bijzonderheden vermelden. 

We zien uw aanmelding graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten 

Kindertypecursus.nl 

 

http://www.kindertypecursus.nl/
http://www.kindertypecursus.nl/

