
Weilustwekker 

Schooljaar 2018-2019  Nr. 13   22 november 2018 
  

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 

De eerste officiële ouderavonden van dit schooljaar zitten er 
weer op. Volgende week zijn de gesprekken voor de groepen 8 
en dan is ‘de kop’ van het jaar er weer af. 
 
Eergisteren was er weer een vergadering van de ouderraad.  
Deze club met 

mensen zetten zich weer gestructureerd en met 
volle inzet in voor de school. Zij zijn de belangrijkste 
bijdrage aan het gegeven dat de basisschooltijd een 
leuke tijd voor de leerlingen wordt met goede 
herinneringen aan betekenisvolle en gezellige 
activiteiten. Uiteraard samen met de 
groepsleerkrachten, maar die willen zich graag op 
een professionele onderwijsinhoud richten. Dus 
zonder de hulp van de raad en u allen (we noemen dat ‘de helpende handjes’) zou het iets 
minder gezellig zijn op school.  
 
Om alles te kunnen organiseren is natuurlijk geld nodig. In de begroting van de school is 

natuurlijk ook wel iets opgenomen voor feesten, sporten en 
vieringen, maar dat is slechts mondjesmaat, omdat wij zo veel 
mogelijk proberen in te zetten voor goede materialen, leermiddelen 
en personeel. Daarom is de Ouderraad bij het organiseren van 
activiteiten sterk afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van de 
ouder, die inmiddels al door plm. 60% van de ouders is betaald.  
Langs deze weg wil ik graag een oproep doen aan de ouders die nog 
niet betaald hebben om die bijdrage zo snel mogelijk over te 

maken. De duurste activiteiten zijn namelijk al op korte termijn (Sinterklaasfeest, viering van 
Kerstmis en carnaval). De Sint is inmiddels al weer bijna een week in het land. U weet zelf 
wel dat het Sinterklaasfeest best wel duur kan zijn.  
In deze Weilustwekker wil de Ouderraad alle ouders bedanken die al wel betaald hebben (zie 
verder op in deze Weilustwekker). In dat artikel staat nog eens duidelijk aangegeven hoe u 
het bedrag kunt overmaken. 



De vrijwillige ouderbijdrage wordt op onze school zo laag mogelijk 
gehouden. Hoewel er dit jaar sprake moest zijn van een kleine 
verhoging is het bedrag per kind €27,50 per jaar, voor maximaal 
drie kinderen uit één gezin. En daarvoor organiseert de 
Ouderraad alle feesten, maar van datzelfde bedrag kunnen de 

leerlingen ook één keer per jaar op 
schoolreis. U merkt dus wel dat er 
goed ‘boek gehouden’ wordt en 
zuinig ingekocht. 
 
Het team heeft in ieder geval veel waardering voor alle ouders 

die daar bij betrokken zijn. 
 
Naast de ouderraad hebben we nu ook voor bijna alle groepen een 
(soms twee)  klassenouder. We gaan de komende periode kijken 
en bespreken met de betrokkenen hoe we een en ander goed en 
logisch op elkaar af kunnen stemmen, want de ideeën komen 
namelijk voor een groot deel uit de regiegroep 
‘ouderbetrokkenheid 3.0’, wat op onze school ook nog steeds 
doorloopt.  
Al met al proberen we zo de ouderbetrokkenheid zo optimaal 
mogelijk te laten zijn. Goede ideeën zijn en blijven echter altijd van harte welkom. 
 
Wij wensen u weer een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust. 
Met vriendelijke groet, 
 
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 
 

BEDANKT! 

Dat willen wij als Ouderraad zeggen tegen de ouders die de Ouderbijdrage al betaald 
hebben. Hiermee krijgen wij de mogelijkheid om diverse activiteiten op school te 
financieren.  
 
Op dit moment is de bijdrage betaald voor ca. 60% van de kinderen. 
Dit betekent echter ook dat 40% nog niet betaald is en helaas zijn alle geplande activiteiten 
en de bijbehorende kosten gebaseerd op het feit dat iedereen de bijdrage betaalt.  
 
Daarom doen wij bij deze een oproep aan de resterende gezinnen, goed voor bijna 200 
kinderen, om alsnog de gevraagde bijdrage (€ 27,50 per kind met een maximum van  
€ 82,50) te voldoen op rekeningnummer NL56 INGB 0001 6996 16 ten name van Ouderraad 
Kbs Weilust onder vermelding van de voor- en achternaam van uw oudste kind.  
 
Hiermee geeft u ons de financiële middelen om ook uw kind te laten genieten van alle 
geplande festiviteiten, zoals bijvoorbeeld de sinterklaas- of kerstviering. Wist u overigens dat 
ook de schoolreisjes en excursies van de ouderbijdragen betaald worden? Het zou wel erg 
jammer zijn als het schoolreisje van uw kind niet door zou kunnen gaan, toch? 



Mocht u vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar kbsweilust.ouderraad@inos.nl  
Namens uw kind, en ook alle andere kinderen van de Weilust, danken wij u op voorhand.  
 
De Ouderraad 
 
SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK  

 
Dit jaar zullen wij weer 
inzamelpunt zijn voor de actie 
"Samen voor de voedselbank" 
georganiseerd door Omroep 
Brabant. Van 3 tot en met 14 
december zetten wij de deuren 
open voor mensen die iets 
extra's willen geven voor de 
voedselbank. Het inleveren van 
producten kan op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 08.15 uur en 17.00 uur. 
Op woensdag kunnen producten 
ingeleverd worden tussen 08.15 
uur en 14.00 uur. 
De benodigde producten zijn: 
pakken koffie, thee, soep, rijst, 
pasta, pastasaus, zoet beleg, 
lang houdbare melk. Alles zal in 
de aula verzameld worden. We 
hopen weer op een grote 
opbrengst!  
 
Met vriendelijke groeten, 
Hannelore Kwekkeboom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEVONDEN VOORWERPEN  

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

VORMSEL 2019 
 
Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel 
ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni 
2019. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is 
om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de 
gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen 
en te verbreden.  
 
Het aanbod dat we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in 
een klooster, en een drietal andere activiteiten.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de 
voorbereiding vorm gegeven? Of wat houdt het voor mij als ouder in? 
Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een 
 
Startzondag 
op zondag 24 februari 2019 om 10.00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda (om 9.45 
uur staat de koffie klaar). 
 



Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan 
digitaal, en wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding 
graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2019. 
U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige 
programma. 
 
Werkgroep Vormsel 
 
 

Jarigen in de komende week : van harte gefeliciteerd ! 

 NOVEMBER  

   
23 Babette  8A Nicolle/Ronald 

23 Jill  4A Doriene/Corine 

23 Jop  5B Kelly 

24 Servan  1/2A Ilse/Annemarie 

25 Chartinie  1/2B Petra 

25 Gijs  4A Doriene/Corine 

25 Charissa  8B Ruud 

26 Koen  5A Sanne/Corne 

27 Sem  7B Michelle/Ingrid 

   

 


