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21-01 Avondvierdaagse Breda-Oost zoekt vrijwilligers
VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
We staan aan de vooravond van een leuke korte vakantie, die in
het geval van Weilust ook nog eens met twee dagen verlengd
wordt vanwege een studiedag en een werkdag voor de
medewerkers van de school. Dus een beetje geluk voor de
leerlingen en hun ouders. Misschien zit er een leuk kort uitstapje
in.
Het team heeft dit keer op maandag een studiedag die over
rekenen gaat. We worden goed bijgeschoold voor dit schoolvak dit jaar en maken vele mooie en
professionele ontwikkelingen door op dat gebied.
We buigen ons ook over dyscalculie (leerstoornis op het gebied van
rekenen) en hoe we dat goed en tijdig kunnen onderkennen en hoe we onze
leerlingen er het best mee kunnen helpen.
De dag erna zijn de medewerkers van de school heel
hard aan het werk om alle toetsen en testen weer te
verwerken, groepsplannen en handelingsplannen te
maken, rapporten samen te stellen en ouderavonden
voor te bereiden. Want op woensdag – als de kinderen weer terug komen moeten de eerste rapporten van dit jaar al weer mee naar huis. Inmiddels zijn
de planningen voor de ouderavonden al met u afgesproken. Komt u allemaal
weer?
Morgenochtend tellen we de stemmen van de tweede ronde rond andere
schooltijden. Een deel van het ouderpanel wat mee heeft gedacht over dit
onderwerp zal helpen de stemmen te tellen.
Ik laat u z.s.m. weten wat de uitslag is. Meteen na de vakantie ga ik dan
aan de slag om zaken zo concreet mogelijk te regelen en zal de ouders op
de hoogte houden, als het toch andere schooltijden gaan worden.
Zo niet, zal er natuurlijk weinig gebeuren, want dan blijft het meeste gewoon bij het oude. Ik ben
benieuwd.

Morgen is er voor de leerlingen weer een heel leuk programma
gemaakt voor een leutige carnavalsviering. Hoe het er uit ziet en
wat er van de leerlingen wordt verwacht, hebt u kunnen lezen in de
vorige Weilustwekker of in de aanvullingen van vandaag.
We zijn deze week in ieder geval al goed gestart door op maandag
de leden van de raad van elf aan de kinderen voor te stellen op het
plein.
Ik heb de sleutel van de school mogen overhandigen aan de jeugdprins van ‘Kielewei’, want zo
heet onze school in deze twee weken. U kunt dat zien aan de borden boven de ingang, maar ook
aan de verlichte letters op het dak van de school als u over de Heerbaan rijdt, maar ook aan de
vlag (banier) die nu al een week in top hangt op de speelplaats en aan de vlaggen die het
schoolplein sieren en die elke dag weer worden uitgestoken en
neergehaald. Het is weer een feestelijk zicht en de kinderen
worden dus goed voorbereid op dit feest.
Dat allemaal mede dankzij onze ouderraad die natuurlijk in de
organisatie van dat feest zit en dus ook dankzij uw vrijwillige
ouderbijdrage.
Wij hopen dat u allemaal weer een heel leuke week gaat beleven als u een
carnavalsvierder bent. Zo niet wens ik u heel veel rust en ontspanning toe.
Geniet van uw kinderen. Ze zijn zo leuk!
Graag tot woensdag 21 februari, mede namens het team van Weilust.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur
GE MOTTER MAR OPKOMME…..
Alle juffen en meesters gaven deze week lekker carnavalsles
tijdens het scholenproject Kielegat en de deuren en ramen zijn
leutig versierd in de kleuren rood en oranje. Op de speelplaats
hangen feestelijke vlaggen en, zoals u gezien heeft, pronken de
letters 'Kielewei' zowel aan de voor- als achterkant (uitgelicht en
al) van de school. Een knap stukje vakmanschap van meneer
Walther en meneer Henk. Gelukkig konden ze erop komme!
Morgen (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 trakteren en te drinken.

Tussen 08.30 en 09.00 uur zullen wij deze dag feestelijk openen op
het schoolplein met onze eigen Oogheid, prinses, 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. 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.
Met leutige groetzulsss van de Carnavalswerkgroep
UIT DE WIJK/UIT DE STAD
HEPPIELEVEN NIEUWSBRIEF
Als u hier klikt, komt u bij de de Heppieleven Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat vol interessante
zaken over vitaliteit, Heppieleven en aanverwante onderwerpen.

