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BIJLAGEN
22-01 Kindertuinen De Molenleij aanmeldformulier : aan de slag in/met je eigen moestuin
22-02 Kinderkleding- & Speelgoedbeurs 10 maart De Koe Princenhage
VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Ik hoop dat u een fijn feestje hebt kunnen vieren met carnaval en
dat u heerlijk hebt kunnen genieten van een extra lange
vakantieweek.
Wij in ieder geval wel en we hebben minder droeve berichten
ontvangen dan tijdens de vorige (Kerst)vakantie.
Wij hebben maandag een interessante studiedag over rekenen
mogen hebben, georganiseerd door onze eigen interne begeleiders. We worden immers zelf
steeds professioneler.
Daarna hebben we de gelegenheid gehad en genomen om ons goed
voor te bereiden op de ouderavonden en alles wat daar (aan plannen en
administratieve last) mee samenhangt.
Gisteren of vandaag heeft uw kind zijn/haar rapport (portfolio noemen
we dat tegenwoordig) mee naar huis gekregen, zodat u dat op uw gemak al in kunt zien, kunt
lezen en kunt bespreken met uw kind voor u de ouderavond (al dan niet samen met uw kind)
bezoekt.
Brengt u die avond het portfolio weer even mee? Daarna mag
het natuurlijk nog wel enkele dagen mee naar huis om trots te
kunnen laten zien aan opa’s, oma’s, ooms, tantes en bevriende
buurvrouwen.
Onze plannen met de groep van uw kind en uw kind zelf, voor
de komende periode, zijn al weer gemaakt en besproken met
het zorgteam (onze interne begeleiders Anniek van Ravels en Marije Schneijderberg) en zullen u
op die ouderavonden kunnen worden voorgelegd.
Ik ga er van uit dat u allemaal weer die ouderavond zult bezoeken. Kinderen vinden het namelijk
wel spannend, maar ook heel fijn als papa en mama belangstelling hebben voor wat er op school
gedaan wordt. En wij als team natuurlijk ook, want wij willen u erg graag bij het onderwijs aan uw
kind betrekken.

U hebt allemaal intussen het bericht gehad dat een ruime meerderheid van de ouders van Weilust
voor andere schooltijden heeft gekozen. Er werd niet gekozen voor het
zogenaamde ‘vijf gelijke dagen model’, waarbij de
vrije woensdagmiddag verkort wordt, maar we
kiezen er dus wel voor om de kinderen een kortere
pauze te laten hebben, waardoor ze ’s middags
eerder naar huis kunnen en er dus meer (en/of
eerder) tijd is voor eigen hobby’s en sociale contacten. Persoonlijk ben ik
wel blij met het gegeven dat de lange pauzes op school tot het verleden gaan behoren. Voor de
leerlingen was het veelal te lang en het werd steeds moeilijker om de draad van het leren ’s
middags weer op te pakken.
Ik denk dat het voor de meeste leerlingen nu gemakkelijker wordt om in de ‘flow’ van de school en
‘het leren’ te blijven, waardoor de dag ‘natuurlijker’ verloopt. Maar zoals alle argumenten ‘voor’
steeds weer weerlegd kunnen worden door uitzonderingen op de regel, zal ook dat misschien niet
voor iedereen gelden.
Het is nog niet verplicht om over te blijven als u het geregeld krijgt om uw kind binnen drie
kwartier te halen en te brengen, maar we streven er natuurlijk wel naar, maar daar gaat u zelf
over.
Over enkele maanden zal ik u vragen naar uw besluit rond overblijven voor uw eigen kind(eren)
We gaan de details, zoals ik u al meldde, zo snel mogelijk regelen en zullen u daar steeds op deze
wijze van op de hoogte houden.
Mocht u aanvullende vragen hebben, weet u mij vast te vinden.
Ik wens u weer een heel fijne (‘vasten’)week en hoop u allemaal op de ouderavonden te mogen
begroeten.
Wij gaan ons op school weer langzaam
voorbereiden op Pasen en natuurlijk ……….. de
lente!
Met vriendelijke groet, mede namens het team
van Weilust,
Kees van Sprundel, directeur
HOE KOM DU ER VANAF….?
Wat was het een gezellige en leutige carnavalsviering op ons eigu Kielewei. Prins Rubinio en zijn
gezelschap zagen er niet alleen top uit, maar deden het uitmuntend. Hoe onze eigen Oogheid
Prins Daan te woord stond was indrukwekkend. Complimenten Kielewei brakskes. We troffen het
9 februari met het weer en de geluidsinstallatie, het was dan ook al vroeg gezellig op de
speelplaats. Jammer van een aantal teamleden dat ze zo vroeg al (carnavalesk) ‘ladder zat’ waren.
De dag begon ontspannen in de klassen met het afwerken van het scholenproject (iedereen heeft
een week lang carnavalsles mogen ondergaan) en knutselen voor de groepswedstrijd ‘Ge motter
mar opkomme’. Om 10 uur was iedereen leutig actief spelletjes aan het spelen. Wat een activiteit

en gezelligheid. Ook aan de kinderen die wat rust nodig hadden, was gedacht. ’s Middags lekker
snoepen en drinken, om daarna het hoge bezoek van Prins Daan met zijn gevolg van het Kielegat
te ontvangen. Hij keek zijn ogen uit, hoe de school met een grote banner bij de poort en talloze
vlaggen versierd was. Ook binnen was het een rood-oranje feestgloed. Alle ramen en deuren
waren versierd en op het dak schitterde trots, dag en nacht, de letters Kielewei. Prins Daan
maakte de winnaars bekend van de groepskunstwerken en reikte aan de groep van Juf Ellis, juf
Kitty en meneer Ruud een mooie Kielegatseplak uit; proficiat allemaal.
Dat carnaval het feest der verbroedering is blijkt wel, want de wijze
waarop de ouderraad, vrijwilligers, team en kinderen samengewerkt
hebben, is om een warm wei-gevoel van te krijgen. Natuurlijk zijn er wat
kleine puntjes ter verbetering, maar die nemen we voor volgend jaar mee
en we zijn dan zeker van plan het feest verder uit te bouwen tot een
traditionele happening. Daarom iedereen bedankt voor de mooie en
vooral leutige dag. Houdoe en o ja, iedereen kan vast na gaan denken over
de inhoud van volgend jaar; het motto 2019 is: ‘Da ziede zo !’
Namens de werkgroep Carnaval; dun Veurzittert
GEVONDEN VOORWERPEN

Een tas, 2 mobiele telefoons ! (die in de tas zaten) en een carnavals(heksen)muts, zijn de vondst
van deze week.

VAN KOBER
START NIEUWE 3+ GROEP BIJ PEUTERTUIN WEIDETUIN
Direct na de carnavalsvakantie is er een nieuwe peutertuingroep gestart op maandag en
donderdag. In deze nieuwe groep zijn een aantal oudste kinderen vanaf drie jaar geplaatst,
hierdoor kunnen we het activiteitenaanbod nog beter afstemmen op de behoefte van de
kinderen. Rianne is de pedagogisch medewerker van de groep, die jullie al kennen van de dinsdag
en vrijdag van de peutertuin. Zij heeft ondersteuning van ervaren stagiaires Dieke (op ma) en
Zainab (op do).

Met de start bleef nog een aantal ouders, zodat de kinderen rustig konden wennen. In de kring in
de leeshoek hebben we met Rupsje NooitGenoeg een voorstel-spel gedaan. Verder hebben we
samen boekjes gelezen, fruit gegeten, een treinspoor gebouwd, in de poppenhoek gespeeld en
ook nog gekleurd.
Het is mooi om te zien hoe snel de kinderen op onderzoek uitgaan in de groep. Ze ontdekken
nieuwe materialen en verzinnen diverse rollenspellen, die ze met hun nieuwe vriendjes
nabootsen. Binnenkort gaan we ook om beurten kijken bij de kleutergroep van juffrouw Sanne, die
direct naast onze groep zit.
Mocht je interesse hebben in een van onze peutertuingroepen, kun je contact opnemen met ons
serviceteam via 076 – 50 45 605 of bellen naar de locatie via 076 – 58 13 661.
Hartelijke groeten van Rianne, Dieke en
Zainab van 3+ groep van peutertuin
Weidetuin.

VOORLEZEN EN CARNAVAL BIJ PEUTERTUIN WEIDETUIN
Op 5 en 6 februari heeft een aantal leerlingen van Kbs Weilust voorgelezen bij
peutertuin Weidetuin. Ze hadden zelf een boek gekozen en voorbereid. De peuters
luisterden geboeid naar de verhalen. Na het voorlezen hebben we gedanst met de
kinderen van de basisschool en alvast polonaise gelopen. Dit was ter voorbereiding op
het carnavalsfeest van 7 en 8 februari. Lekker dansen, zingen, serpentines gooien
en...... pannenkoeken gegeten!!!!!!!
Om 11 uur kwamen alle ouders om samen met hun kind polonaise te lopen.
Hartelijke groeten, Carolien, Rianne en Ilse van peutertuin Weidetuin.

UIT DE WIJK/UIT DE STAD

SCHATTEN VAN OUDERS
VOOR OUDERS MET KINDEREN 4- 12 JAAR
Opvoeden, we weten het wel…dat betekent consequent zijn, positief gedrag belonen, grenzen
stellen, en vaak lukt dat ook heel aardig. En toch… soms knaagt het als je opeens toch gaat
schreeuwen naar je kind, je ongeduldig wordt en je even niet weet wat je met je kind aan moet. En
daar heb je echt geen lastige
kinderen voor nodig! Je denkt bij jezelf: dit kan toch anders?
Als opvoeder beschik je over een ‘schat’ aan kennis en inzicht waarvan je misschien niet altijd
bewust bent. Samen aan de slag met opdrachten en het delen van ervaringen kunnen helpen bij
het positiever opvoeden. Bij Schatten van Ouders sta je stil bij jouw ideeën over opvoeden. Want
wat ‘goed’ is voor jou en je kind, weet jij zelf het beste; elk gezin is immers uniek. Schatten van
Ouders geeft daarom geen opvoedadvies of pasklare antwoorden, daar gaan we samen naar op
zoek. Het opvoeden van een kind is een boeiende ontdekkingstocht waar je best wel eens voor
verrassingen komt te staan.
VOOR WIE?
Schatten van Ouders kun je alleen of samen met je partner volgen en is voor alle opvoeders uit
Breda, Baarle-Nassau en Alphen en Chaam. Gezien het interactieve karakter is het de bedoeling
dat je alle vier de bijeenkomsten aanwezig bent. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en
deelname is gratis.
DOOR WIE?
Schatten van Ouders wordt gegeven door twee ervaren opvoeders die door CJG Breda zijn
getraind om hun kennis over en ervaring met opvoeden te delen.
WANNEER?
Vier woensdagavonden van 19.30 – 21.30 uur en wel op 4 en 18 april en 16 mei en 6 juni.
AANMELDEN:
Nieuwsgierig geworden? Geef je dan snel op via onderstaande link:
www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen met : Yvonne de Gouw, tel: 06-12994600,
yvonne.de.gouw@cjgbreda.nl

OPEN DAG AMPHIA 2018
Hoe ziet een operatiekamer eruit? Hoe staat ‘t met je
bloeddruk? Hoe ziet een dokter er van dichtbij uit?
Kortom, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in een
ziekenhuis?
Kom het zelf ontdekken op zaterdag 17 maart 2018.
Tussen 11.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom op
de locaties Molengracht en Langendijk in Breda en op
de Pasteurlaan in Oosterhout.
Er zijn vele activiteiten. Voor jong en oud. Zo kan iedereen op een interessante, leerzame en leuke
manier kennis maken met wat er allemaal in een ziekenhuis gebeurt. Bezoekers kunnen niet alleen
meekijken, maar ook meedoen. Er zijn demonstraties, oefeningen, quizzen, etc. Neem ook een
kijkje in een operatiekamer of zie hoe traumaopvang gaat. Kinderen kunnen hun hand laten
gipsen, met hun liefste knuffel of pop naar de knuffeldokter, meedoen aan een speurtocht, zich
laten schminken of op de foto als dokter of verpleegkundige.
Kijk goed in het programma, waar je wat kunt zien en doen (op iedere locatie zijn er andere
activiteiten): www.amphia/nl/opendag
Zet bij 17 maart maar vast “OPEN DAG AMPHIA” in de agenda!

