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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Ik hoop dat uw kind(eren) inmiddels allemaal het stemformulier 

wat ze mee naar huis hebben gekregen bij u af hebben gegeven en 

dat u, goed geïnformeerd, dat stemformulier weer ingevuld mee 

hebt terug gegeven naar de eigen leerkracht. 

De aanvullende vragen die gesteld werden, vindt u weer terug op 

de website van de school (www.weilust.nl).  

We gaan de stemmen tellen op of meteen na vrijdag 26 januari om 

u z.s.m. de uitslag te kunnen melden via dit kanaal. Het kan immers zo zijn dat nog een tweede 

stemronde moet volgen als niet één van de keuzes meer dan 50 % heeft. Zo is dat afgesproken 

met de klankbordgroep van ouders. 

Te horen aan de reacties van verschillende mensen en te zien aan de mail is het wel een 

onderwerp wat leeft op onze school. Dat begrijp ik. Het zou immers best wel een verandering in 

kunnen houden. 

Ik ben benieuwd. U ook? We gaan het zien! 

 

De afgelopen week was ik uitgenodigd op een bijeenkomst van de 

wijkraad Heusdenhout in ‘t Houwke.  

De wijkraad had op de scholen in de wijk de vraag weggelegd om 

medewerking te verlenen (als intermediair) aan het oprichten van een junior wijkraad. Aangezien 

dat een mooi onderwerp kan worden voor burgerschapskunde binnen de basisschool, heb ik eens 

een gesprek gehouden met de voorzitter van de wijkraad om de plannen te horen en ben ik naar 

de bijeenkomst met alle andere betrokkenen en partners gaan luisteren. 

Ik denk namelijk dat de scholen in de wijk ook een functie 

moeten hebben. Het is immers de woon- en leefomgeving 

van de meeste van onze leerlingen. 

Ik mag u melden dat ik versteld heb gestaan van het 

enthousiasme van veel wijkbewoners om van wijk Heusdenhout een veilige en prettige woon- en 

leefomgeving te maken. 

http://www.weilust.nl/


Behalve de juniorraad, stond ook veiligheid en verkeer, wonen en 

veiligheid/leefbaarheid en buurtkracht op de agenda als lopende 

thema’s.  

Daarbij vroeg ik me af of ook de ouders van onze leerlingen daarvan op 

de hoogte waren en daar bijdragen aan leverden. 

Hoewel er moderne en eigentijdse en vooral actuele thema’s aan de 

orde gesteld werden, was de zaal toch wel gevuld met veel enthousiaste en 

serieuze ‘grijze koppies’.  

Daarom wil ik graag in onze wekelijkse nieuwsbrief naar ouders  hier eens een 

keer melding van maken zodat u ook daarover kunt lezen, waardoor 

misschien uw belangstelling gewekt wordt en u ook daar eens een kijkje gaat 

nemen of mogelijk een steentje kan worden 

bijgedragen aan de leefbaarheid en de veiligheid van 

de wijk. Daar profiteren namelijk wij (de school) en 

onze leerlingen heel erg van. 

Dus mocht u via het ‘Heusdenhoutnieuws’, het blad dat ook periodiek op 

uw mat valt horen dat er weer activiteiten zijn, raad ik die van harte bij u 

aan. 

 

Na twee geweldige feesten voor de Kerstvakantie (Sinterklaas en Kerst) is in samenwerking met de 

ouderraad het volgende grote evenement ‘Carnaval’ weer in voorbereiding. De school wordt dan 

weer een tijdje ‘omgedoopt’ tot ‘KIELEWEI’.  

Dankzij uw vrijwillige ouderbijdrage kan dat allemaal 

georganiseerd worden. Uw (en onze) ouderraad gaat geweldig 

met die gelden om en dus wordt er veel van georganiseerd en 

worden de kinderen steeds weer met lekkers en leuks 

verwend. 

Wist u trouwens dat de gemiddelde ouderbijdrage in 

Nederland op €61,00 per leerling 

per jaar ligt? Dan moet er wel respect zijn voor de ouders van Weilust, 

want dan is een vrijwillige ouderbijdrage van €25,00 per leerling per jaar 

(met een maximum van 3 kinderen uit één gezin), waar de schoolreis bij 

inbegrepen is, natuurlijk een relatief bescheiden bedrag.  

Bedankt voor uw vertrouwen als u deze bijdrage inmiddels al weer hebt 

betaald. 

 

Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens het team van Weilust. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Sprundel, directeur 

 
 



 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

…’ns even denken wat we gaan schrijven…….WE MOTTE ER NOG OPKOMME….. 

Op maandag 5 februari om 08.30 uur zullen wij onze raad van 11, 

nar, politieagent, prins en prinses voorstellen. U bent dan 

natuurlijk van harte welkom. Let op: het is niet de bedoeling dat 

de kinderen deze maandag al verkleed naar school komen. 

Tevens start die maandag het schoolbrede carnavalsproject. Alle 

juffen en meesters geven deze week lekker carnavalsles en gaan 

de deuren en ramen leutig versieren in de kleuren rood en oranje. 

Zoals u weet; de kleuren van Ut Kielegat. 

Vrijdag 9 februari staat de carnavalsviering op KBS Kielewei voor 

de deur. Dit jaar zal de viering in het teken staan van een leutig 

spellencircuit. De kinderen mogen/kunnen in de ochtend gewoon 

hun fruit en drinken meebrengen. De ouderraad zorgt deze dag 

voor iets lekkers om te eten en te drinken.  

Tussen 08.30 en 09.00 uur zullen wij deze dag feestelijk openen op het schoolplein met onze eigen 

Oogheid, nar, pliessie en raad van 11. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te feesten 

tijdens deze opening. Blijft u vooral niet aan de kant staan. Het motto dit jaar op Kielewei is ’Ge 

motter mar op komme…!’ Op school hebben wij de afspraak dat leerlingen geen scherpe 

voorwerpen / objecten mee mogen nemen naar school. Wij willen u vragen om hierop te letten bij 

het carnavalskostuum van uw kind. Natuurlijk mogen de kinderen accessoires meebrengen, maar 

dan wel op eigen risico. Serpentines zijn deze dag toegestaan, maar nepwapens, serpentine-

spuitbussen en confetti niet. Tevens krijgen we dit jaar om 14.15 uur hoog bezoek van Prins Daan 

van Ut Kielegat met zijn hele gevolg. Het belooft een knalfeest te worden; het dak mag eraf. 

Wij hopen op een gezellige en feestelijke dag…Ge motter mar op komme…. 

Met leutige groetzulsss van de Carnavalswerkgroep; alaaf, alaaf, alaaf you! 


