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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Een kort voorwoord deze keer. 

De ouderavonden zijn geweest, de rapporten worden terug 

ingeleverd en de plannen zijn geschreven. We kunnen weer 

gewoon aan de slag.  

Er gebeurt achter de schermen 

heel veel, maar dit zijn geen zaken waar we u nu al duidelijkheid over 

kunnen geven omdat het nog niet afgewerkt en/of definitief is. 

Zo denken we intussen al weer na over de klassenbezetting voor 

volgend schooljaar. Ook schrijven we aan een nieuw schoolplan voor 

de komende vier schooljaren, 

en proberen we ‘andere schooltijden’ zo goed mogelijk te regelen. 

We maken plannen over hoe zo goed en zo diepgaand mogelijk 

samen te werken met Kober, zodat we op termijn een echt goed 

georganiseerd Integraal Kind Centrum kunnen worden. 

We denken na over hoe we de middelen die de overheid 

beschikbaar gaat stellen om de werkdruk te verlagen in gaan 

zetten. Maar u hoort het al …….. het is allemaal nog maar 

nadenken over en voorbereiden op. 

Als er nieuws te melden is, zult u het zeker weer op deze plaats 

kunnen lezen. 

De resultaten van de ouderavond enquête (over de Weilustwekker deze keer) 

worden uitgewerkt. 

Groep 8 bereidt zich voor op de CITO eindtoets en de adviezen liggen vast. De 

leerlingen kunnen zich aan gaan melden op de school van hun keuze, passend 

bij hun advies.  

Mochten ze bij de CITO echter hoger scoren dan verwacht, kan het advies nog 

worden bijgesteld. Als kinderen dat graag willen, kan dat een stimulans zijn om 

heel goed hun best te doen. Maar onze leerlingen kennend, doen zij dat al. Ze 

hebben immers goed en serieus onderwijs gehad en zijn al goed voorbereid. 



 

Wat wel leuk is om te vermelden, is dat volgende week woensdag alle 

meesters en juffen jarig zijn, toevallig hè? Dit jaar is het dus op de 

hele school één groot feest. Een leuke afsluiting van een drukke tijd 

en een leuk begin van de rest van het schooljaar ;-).  

Er is taart en wat lekkers te drinken en iedereen is aan de slag met 

een leuk programma. 

Ik neem aan dat PARRO volgende week weer ‘bol  staat’ van de leuke foto’s.  

Tot die tijd wens ik u weer een heel fijne week, mede namens het team van Weilust. 

 

Met vriendelijke groet,  

Kees van Sprundel, directeur 

 

EVEN VOORSTELLEN 

 

Hoi allemaal! Mijn naam is Ireen van Erven. Ik ben de nieuwe juf van 

groep 3a. Ik werk nu een paar weken in deze groep en heb het al erg 

naar mijn zin! Naast mijn werk op school sport ik graag. Ik zit op 

hockey en ga af en toe naar de sportschool. Op tv kijk ik graag naar 

voetbal of een leuke serie. Ook vind ik het heerlijk om met een kop 

thee op de bank een boek te lezen of een gezellig hapje te eten met 

mijn vriend of vriendinnen. 

Ik ben tot de zomervakantie op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag in groep 3a te vinden. 

Groetjes, Ireen 

 

GEVONDEN VOORWERPEN DEZE WEEK 

 

 



VERLOREN VOORWERPEN 

 

Eenzelfde sleutelhanger (zie hiernaast op de foto) maar dan 

zilverkleurig is deze week door een leerling verloren net 

buiten het schoolplein; mocht je deze gevonden hebben dan 

graag afgeven bij Madelon (administratie) of bij juf Laura/juf 

Nicole.  

 

VERJAARDAGSDAG! 

Volgende week woensdag 14 maart vieren we feest! Alle juffen en meesters 

van Weilust vieren dan hun verjaardag.  

Om 8.25 uur openen we de dag samen op de speelplaats. Daarna gaan alle 

kinderen met hun juf of meester mee naar de klas. Zoals u wellicht via Parro 

al heeft gehoord zal er op deze dag een taartenbuffet zijn. Door elke groep 

worden een aantal taarten verzorgd die verzameld worden in de aula. In de 

loop van de dag mogen alle kinderen hier hun eigen stukje taart uit komen zoeken. De taarten 

mogen vanaf 8.15 uur afgegeven worden bij de aula.  

 

Graag willen wij ook u, ouders en verzorgers, uitnodigen om na schooltijd om 

12.15 uur in de aula de dag samen af te sluiten met een kopje thee of koffie 

en een stukje taart. Meteen een mooie gelegenheid om andere ouders te 

leren kennen en met elkaar in gesprek te komen. Wilt u op de onderkant van 

het bord of de schaal waarop u de taart brengt de naam en klas van uw 

kind noteren, op donderdag komen deze weer schoon mee naar huis.  

VAN KOBER 

 

INVENTARISATIE BSO WEIDETUIN VOOR OPVANG OP WOENSDAG 

Er zijn diverse ouders die ook op woensdag werken. Deze ouders zoeken een goede oplossing voor 

de opvang van hun kind. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, kunnen we bij bso Weidetuin 

open gaan op woensdag voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar oud. 

Graag wil ik weten of er nog meer ouders behoefte hebben aan opvang op woensdag. Heb je hier 

interesse in, dan wil ik je vragen om mij een bericht te sturen via zhopmans@kober.nl .  

Kun je in je mail vermelden hoe je kind heet en of je behoefte hebt aan VSO (vanaf 07.30 uur) of 

NSO vanaf 12.15 tot 18.30 uur of dat je behoefte hebt aan beide? Ik ben ook benieuwd of er 

behoefte is aan opvang op woensdag in de vakanties. 

Graag ontvang ik je mailtje uiterlijk 19 maart, zodat we daarna de balans kunnen opmaken. 

Met vriendelijke groet, 

Zita Hopmans, Unitmanager Brabantpark Heusdenhout  

t 06 37 44 15 47 e zhopmans@kober.nl 
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SPELEN TIJDENS OVERBLIJVEN MET DE KOU  

 

Vorige week was het zo koud, dat er meer kinderen graag binnen bleven spelen. De kinderen 

hebben gekozen uit spelen bij de groepen van de bso, sport- en spel bij Michelle in het speellokaal 

of bij Pieter in de grote gymzaal. Ook werd er getekend bij Vicky en bij wijze van uitzondering 

mochten ze een film kijken. 

  

 
 

 

 

  

 

 
 
Hartelijke groeten van team  
overblijven kbs Weilust 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

 
 

Beste ouders, 

 

Voor sommige ben ik al bekend, voor andere nog niet. Via deze weg wil ik in ieder geval laten 

weten dat mijn werkdagen veranderen naar maandag, dinsdag en donderdag. Dit betekent dat ik 

geen spreekuur meer op de woensdag heb bij jullie op school.  

Het spreekuur is verzet naar één keer in de twee weken op een dinsdagmiddag van 14.30 - 15.30 

uur. Bij jullie op school ben ik er in de oneven weken.  

Misschien gelijk een goed moment om nog een keer even uit te leggen waarvoor u bij me terecht 

kan: 

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien…. 

Welke ouder heeft dat nou nooit? Je vraagt je af of je het wel goed doet. Hoe je in vredesnaam je 

werk en privé combineert? Of het gedrag van je kind normaal is? Of andere ouders nou ook met de 

zelfde vragen kampen? Hoe je een goede ouder bent na je scheiding? 

Ik kan u tips geven, waar u mee verder kunt, als dat voor u prettig is, kan ik voor kortere of langere 

tijd een CJG coach voor u en uw gezin aanvragen, die met u samen kijkt hoe u het probleem het 

beste kunt aanpakken. Binnen het CJG worden er ook regelmatig kindergroepen voor 

zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en omgaan met echtscheiding georganiseerd. Als er 

intensievere zorg nodig is, kan ik een beschikking voor verdere hulp maken, bijvoorbeeld voor 

speltherapie of kindercoaching. 

Het is goed om te weten dat er voor ouders geen kosten aan de hulp verbonden zijn.  

Ik vind het belangrijk om met u samen te zoeken naar de beste oplossing voor uw vragen, daarmee 

problemen te voorkomen en de zaken niet groter te maken dan ze zijn.    

Loop gerust bij me binnen als ik op de school van uw kind aanwezig ben of mail me voor een 

afspraak. 

 

Daniëlle Ritsema 

School CJG Breda zuidoost 

danielle.ritsema@cjgbreda.nl 
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KINDERKARAVAAN ANNAKAPEL  

 

Beste allemaal,  

 

Zondag 11 maart is er weer een Kinderkaravaan. De viering 

is als vanouds in de Annakapel aan de Heusdenhoutseweg 

34 te Breda en start om 10.30 uur.   

In aanloop naar Pasen staan we deze zondag stil bij de Vastenactie, samen in actie en samen delen 

voor de allerarmsten in Zambia. Kom je ook luisteren naar het verhaal en de muziek? We gaan er 

weer een mooie Kinderkaravaan van maken, met kaarsjes, samen zingen en bidden. 

Als je een melkpak of fles (leeg en schoon) meeneemt, zorgen wij dat je er een speciaal 

vastendoosje van kunt maken.  

Na afloop van ons samenzijn, staan de koffie, thee en limonade weer voor jullie klaar, met wat 

lekkers er bij.   

Naast kinderen zijn natuurlijk papa, mama, opa en oma ook van harte welkom! 

Tot zondag de 11e maart! 

Groetjes, Marlies, Heidi, Inge, Sylvia en Christan 

 

KINDERKLEDINGBEURS TETERINGEN OP ZATERDAG 24 MAART 2018 

Tweedehands kinderkleding verkopen en kopen 

 

De sneeuw is gesmolten, het blijft al weer langer licht; het is weer tijd 

voor de voorjaars-/zomerbeurs van KinderKledingBeurs Teteringen! Op 

zaterdag 24 maart 2018 kan er van 09.30 tot 12.30 uur weer volop 

geshopt worden in ’t Web in Teteringen. Zomerjassen, (korte) broeken, 

rokjes en jurkjes, t-shirts, bad- en sportkleding, verkleedkleding en nog 

veel meer in de maten 80 t/m 188. Je kunt het allemaal vinden bij 

KinderKledingBeurs Teteringen! 

 

Heb je kinderkleding in de maten 80 t/m 188? Verkoop het via KinderKledingBeurs Teteringen! Op 

onze website is terug te vinden op welke dagen en adressen je de kleding kunt inleveren en hoe je 

de kleding aanbiedt. In verband met het grote kledingaanbod is KinderKledingBeurs Teteringen 

genoodzaakt maximaal 200 lijstnummers uit te geven. Lever je kleding dus tijdig in.  

Kijk op www.kinderkledingbeursteteringen.nl voor meer informatie. Wij zijn ook te vinden op 

Facebook. (facebook.com/KinderKledingBeursTeteringen) 

 

 

http://www.kinderkledingbeursteteringen.nl/


 
 

 

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.  

https://mailchi.mp/3fb50d6a311f/nieuwsbrief-263709?e=9eef5a9a8a

