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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Nogmaals allemaal heel hartelijk bedankt voor de grote deelname 

aan het eerste deel van ons referendum over andere schooltijden. 

Het was heel fijn om te merken dat u allemaal zo betrokken bent bij 

de zaken die op school spelen. 

Wij hopen dat de tweede ronde ook zoveel reactie te zien geeft. Als 

de tweede optie 5  stemmen meer had gehad zou deze tweede 

ronde niet nodig zijn geweest, maar we vonden het toch belangrijk 

om de procedure die in de klankbordgroep werd overeengekomen 

te volgen. Waarom zou je immers anders afspraken maken. 

Als u allemaal uiterlijk volgende week donderdag uw stemformulier hebt ingevuld en ingeleverd 

bij de leerkracht van uw kind, proberen we u die vrijdag daarop meteen te laten weten wat de 

meerderheid heeft bepaald.  

Dan heeft de school eventueel nog een half jaar om de zaken goed te gaan organiseren en heeft u 

nog ruim de tijd om de consequenties voor uw eigen situatie te overzien en eventuele 

maatregelen te nemen.  

Maar het kan nog steeds zo zijn dat er niets verandert. 

 

Na de carnavalsvakantie zijn weer de eerste ouderavonden van dit schooljaar waarbij de 

resultaten van de vorderingen van uw kind worden besproken. Zoals u inmiddels wel van ons 

gewend bent vindt u op de gangen, bij de stoeltjes waar u eventueel 

even kunt/moet wachten tijdens de oudergesprekken, weer een 

korte enquête over iets binnen de schoolorganisatie waarover wij 

graag uw ervaringen of meningen willen weten. Wij houden – in het 

kader van ouderbetrokkenheid 3.0 – nog steeds graag contact met 

de ouders van onze leerlingen.  

Het onderwerp deze keer wordt ‘de Weilustwekker’. Wij willen graag 

weten of deze goed gelezen wordt en of er nog suggesties zijn ter verbetering. 

Met deze, in onze ogen belangrijke, wekelijkse nieuwsbrief houden wij namelijk geïnteresseerde 

ouders en leerlingen op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen binnen de school. Zowel 

beleidsmatig als organisatorisch. Daarbij proberen wij daarmee ook verbindend te zijn naar wijk, 

sportverenigingen, maatschappelijk welzijnsinstanties enz.  



Omdat wij ook graag de maatschappelijk ontwikkelingen willen volgen en 

langzaam maar zeker proberen toe te groeien naar een IKC (integraal kind 

centrum), krijgt ook de kinderopvang een podium. Het is de bedoeling dat we 

samen ooit één organisatie gaan worden, met een optimale samenwerking. 

Maar dat is een langzaam proces. 

Zoals altijd hopen wij u allemaal op de ouderavonden te mogen begroeten. Het 

is voor een kind altijd heel fijn te merken dat papa en mama belangstelling 

hebben voor hetgeen het kind de hele dag doet, maakt en leert op school. Het geeft een kind een 

veilig en rustig gevoel als papa, mama en de juf of meneer ‘dezelfde taal’ spreken. 

Dat is ook de reden dat wij het belangrijk vinden dat ouders die 

gescheiden leven toch samen naar de ouderavond komen. Niet alleen 

omdat dan de leerkracht veel minder tijd hoeft te investeren in de 

oudergesprekken, maar het gaat ons vooral om het gegeven dat het voor 

het kind een goed gevoel geeft. Daarbij krijgen op die manier beide ouders 

exact dezelfde informatie, waardoor er duidelijkheid is over de 

communicatie tussen ouders en school. 

Mocht het echt niet meer lukken om samen de belangen van het kind te vertegenwoordigen, mag 

bij mij een uitzondering op deze regel worden gevraagd, zodat de ouderavond separaat kan 

worden bezocht, maar er wordt zo veel mogelijk terughoudendheid betracht. 

 

Binnen de school is al duidelijk te zien dat we ‘richting’ carnaval gaan. De 

regelboom staat al in de serpentines en deze week 

wordt de school door de werkgroep van de ouderraad 

versierd. In de klassen en op de deuren is al duidelijk te 

zien wat het motto van dit jaar is. 

‘Ge mot er mar opkomme’. Ik heb het gevoel dat de 

werkgroep carnaval dit jaar op leuke ideeën is gekomen, want het belooft een 

leuk feest te worden, met voor elk wat wils.  

De werkgroep en de leerkrachten zullen u inhoudelijk verder informeren via de 

Weilustwekker en/of Parro. 

 

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! 

 

UIT DE WIJK/UIT DE STAD 

 

HET SACRAMENT VAN HET H. VORMSEL 

 

Beste ouders,  

 

Uw zoon of dochter is op de leeftijd dat hij of zij het sacrament van het heilig vormsel mag 

ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren: 18 mei 2018 in 

de H. Franciscuskerk in Breda. 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.  



 

Deze voorbereiding 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 4 maart 2018, 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 2018. 

U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd. 

 

Graag ontmoeten wij u op zondag 4 maart 2018! 

 

Met vriendelijke groet, namens de vormselwerkgroep, Pater Richard Lobo, 

Augustinusparochie, Hooghout 67, 4817 EA Breda 
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