
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2017-2018  Nummer:  13  Datum:  30 november 2017 

 

BIJLAGE 

 

13-01 Open dagen Bredase Kaarsenfabriek 16 en 17 december  

13-02 Samen voor de Voedselbank 4 t/m 15 december 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Het is weer spannend op school. Elke dag gebeuren er ‘vreemde dingen’. Dan is er weer eens iets 

kwijt, op een ander moment hebben de kinderen iets gekregen en bij één leerling is plotseling het 

pas behaalde diploma door de Sint netjes ingelijst. 

Om het feest compleet te maken, heeft de Sint aangegeven ook dit jaar 

weer tijd vrij te maken om Weilust te bezoeken met enkele Pieten. Hij 

heeft ook beloofd voor elk kind een cadeautje mee te brengen. 

Spannend! Gezellig! 

We gaan weer proberen er een mooie dag van te maken. 

Aanstaande dinsdag, 5 december,  komt de Sint om 08.30 uur naar onze school. Kunt u zorgen dat 

de kinderen allemaal op tijd op school zijn? Anders missen ze misschien de voorpret. 

U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Wij zouden het dan wel 

fijn vinden als u aan de overzijde van de straat gaat staan, zodat de kinderen alle zicht op de Sint 

en de Pieten (en ‘het spel’) kunnen houden. 

Wij rekenen hierbij op uw begrip. 

Eigenlijk net zoals alle andere dagen, mag u deze dag absoluut niet 

parkeren voor de school. En een ander logistiek verzoek is om uw 

fietsen (dus ook van de ouders) deze keer in de fietsenstalling te 

plaatsen of op het gras bij de fietsenstalling, maar zeker niet tegen 

de hekken voor de school. 

De Sint komt namelijk dit jaar aan op straat (aan de Draaiboom) en 

deze keer niet op het plein. 

De wijkagent heeft beloofd te komen helpen.  

De Sint gaat die ochtend alle groepen 1-2 en 3 bezoeken en de groepen 4 en 5 mogen ’s middags 

op aandacht van de Sint rekenen. Natuurlijk heeft elke groep weer iets leuks voorbereid voor de 

Sint en zijn collega’s. We hopen dat hij er weer net zo van zal genieten als de andere jaren. 



Voor de groepen 6, 7 en 8 heeft de Sint natuurlijk ook aandacht. Hij zal voor iedereen in die 

groepen een prachtige verrassing (surprise) maken, vergezeld van een echt 

persoonlijk rijm! Dat wordt zeker weer genieten en lachen. 

Ik ga er van uit dat de kinderen weer met enthousiaste verhalen 

thuiskomen. 

Om de leerlingen de gelegenheid te geven om te genieten van hun nieuwe 

cadeautjes en om iedereen de gelegenheid te geven om het wat later te 

maken op 5 december, zijn de leerlingen op 6 december vrij. 

Het team heeft dan weer een studiedag over rekenen (met chromebooks) en een nieuwe 

methode voor de zaakvakken. 

 

Nog iets leuks om te vermelden is de nieuwe aanwinst op het schoolplein. De werkgroep heeft 

weer een prachtige aanvulling weten te realiseren met de sponsoring die we mochten ontvangen 

van het voormalige Jeugdcomité Heusdenhout (JCH). Dit comité is in het voorjaar helaas 

opgeheven en het comité heeft gemeend hun overgebleven saldo aan de school te schenken in 

ruil voor de jarenlange gastvrijheid die zij van de school hebben ervaren. 

Heel mooi toch? En vanaf deze plaats heel, heel hartelijk bedankt. 

Ik weet niet of u het al gezien heeft, maar er staat midden op het plein een 

heuse ‘biologische’ tribune, waar voorgelezen kan worden, of waar men kan 

kijken naar een toneelstukje of dansje of liedje, of waar je je spreekbeurt of 

boekbespreking kunt houden.  

De tribune heeft ook een schaduwdoek (net als de zandbak) en een wind- en 

zonnescherm van eikenboompjes. Er staan banken en stoeltjes van 

boomstammen bij als zitplaats.  

We zullen hier natuurlijk het meeste plezier van hebben in de zomer, maar 

het is nu geplant, omdat de eikentakken nog ‘wortel moeten schieten’.  

Wij zijn er heel blij mee, al zijn we een beetje bang voor vandalisme omdat 

alles nu nog heel fragiel is.  

Mogen we u vragen een oogje mee in het zeil te houden als u langsloopt (met de hond 

bijvoorbeeld), zodat we er allemaal heel lang van kunnen genieten? 

 

Ik wil deze Weilustwekker ook weer heel graag gebruiken om toch weer even te wijzen op een 

nieuw ‘verkeersveiligheidsprobleempje’.  

Nu we het steeds beter voor elkaar krijgen om auto’s niet voor de school te 

laten stoppen en we door de inloop steeds minder last krijgen van 

‘piekdrukte’, zien we dat de ‘foutparkeerders’ uitwijken naar de kiss&ride-

strook aan de Heerbaankant van de school. 

Als veel ouders nu daar hun auto gaan parkeren om van daaruit hun kind toch 

nog te begeleiden naar het plein of naar het lokaal, krijgen we in die smalle 

straat natuurlijk weer gevaarlijke situaties doordat auto’s elkaar moeten/willen passeren en op 

verschillende tijden wegrijden, waardoor een te smalle doorgang ontstaan om onze fietsende 

leerlingen en hun ouders veilig de fietsenstalling in te laten rijden. 



Ik wil dus graag nogmaals een beroep op ouders doen om te parkeren op de daarvoor bestemde 

plaatsen als u uw kind per se naar het plein of het lokaal moet/wil begeleiden. Dat is inderdaad op 

een veilige afstand, zodat we de fietsende en de lopende leerling 

rondom de school de ruimte geven. Kinderen kunnen echt wel enkele 

tientallen meters met u meelopen als u op tijd naar school bent 

vertrokken. Het kan toch niet de bedoeling zijn om dat ook weer door 

de politie te laten handhaven.  

U weet vast wel dat u op een kiss&ride-strook niet geacht wordt de 

auto te verlaten. 

We gaan u er zo veel mogelijk op aanspreken als u dat wel doet. 

Ik wens u graag weer een heel fijne, maar vooral gezellige Sinterklaasweek. Ik hoop dat de Sint u 

schenkt waarop u hoopt. 

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

 

Kees van Sprundel, directeur 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK 

Dit jaar zullen wij, net als twee jaar geleden, weer inzamelpunt zijn voor de actie “samen voor de 

voedselbank” georganiseerd door Omroep Brabant. Van 4 tot en met 15 december zetten wij de 

deuren open voor mensen die extra’s willen geven voor de voedselbank. Het inleveren van 

producten kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Op 

woensdag kunnen producten ingeleverd worden tussen 08.00 en 13.00 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 

(zie ook bijlage).  

 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU. 

De katholieke kerk (Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA, Breda) is 

opzoek naar enthousiaste jongens en meisjes als misdienaars. In 

Eucharistievieringen dragen zij brood en wijn aan en in 

sommige vieringen dragen zij het licht bij de lezing uit het evangelie. 

Jongens en meisjes vanaf groep 5 van de basisschool kunnen 

misdienaar worden. Je doet dat niet alleen, altijd samen, en 

natuurlijk gaan wij je helpen om alles te leren over misdienaar zijn. 

Er wordt ruim van te voren gevraagd wanneer je wel of niet kunt 

dienen. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Geef dan een berichtje via mail 

michael@augustinusparochiebreda.nl of 076-5219087 

  mobiel 06 84414082 

  Pater Richard Lobo SVD 


