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BIJLAGE 

 

02-01 Nieuwe Veste 9 september 2018 : ontdek jouw creativiteit 

02-02 IMW Breda : Goed uit elkaar 

02-03 Zwemvereniging SBC2000 : doe mee met het sterrenplan 

   

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

De eerste week zit er al weer op en het lijkt net alsof er geen heerlijk 

warme zomervakantie tussen heeft tussen gezeten. 

Alle leerlingen zitten weer op een heerlijk plaatsje in een groep. 

 

Het is heel fijn om de relatief kleine groepen in de onderbouw te 

bezoeken. Er is heel veel tijd en aandacht voor alle leerlingen en de 

vernieuwde aanpak in met name de groepen drie, waar het ‘spelend 

en ontdekkend’ leren steeds meer haar intrede doet, wordt met 

veel enthousiasme door groepsleerkrachten en vooral leerlingen 

ontvangen. Dit is voor de meesten een veel fijnere manier van leren, 

waarmee we hopen dat zaken die aangeleerd worden ‘beter 

beklijven’.  

 

De leerlingen die nu voor het eerst kennis maken met de 

geïntegreerde zaakvakkenmethode ‘Topondernemers’ zijn 

enthousiast aan het werk en werken serieus aan de 

nieuwe opdrachten. Je vindt ze soms alleen, maar meestal 

in kleine groepjes overal in en door het hele gebouw.  

Soms is het nog wel een beetje wennen aan de nieuwe 

vrijheid, maar het lijkt in ieder geval iedereen te inspireren 

om een goede en waardevolle presentatie voor te 

bereiden. 



 

Ook zijn de groepen 4 t/m 8 begonnen met de verwerking van het vak 

spelling middels Gynzy (dus op de chromebooks) naar aanleiding van de 

nieuw gekozen methode ‘Taal op Maat’. Daarvan wordt volgend 

schooljaar ook de taalmethode in gebruik genomen. We blijven graag ‘bij 

de tijd’. 

 

Inmiddels bent u weer allemaal uitgenodigd in te 

schrijven voor een eerste kennismakingsgesprek 

met de nieuwe leerkracht van uw kind. U kunt daar 

gebruik van maken als u daar een meerwaarde in ziet.  

Half september zijn dan weer de informatiemomenten. Ik schreef opzettelijk 

‘momenten’,  want de opzet is iets anders dan voorheen. 

De informatieavonden van de groepen 1-2, 3 en 8 worden altijd heel goed 

bezocht, omdat er dan nieuwe zaken vermeld kunnen worden. In de groepen 

4 t/m 7 zagen we wel eens dat de belangstelling terugliep. We kunnen dat 

ons voorstellen, omdat ‘het verhaal’ soms al eens beluisterd werd bij een ouder broertje of zusje, 

of dat men vermoedde dat het wel weer veel zou lijken op ‘het verhaal’ 

van vorig jaar en de informatie verschijnt immers de laatste jaren toch 

mooi samengevat in een informatieboekje per leerjaar. Maar wij vinden 

het belangrijk dat alle kinderen zien dat hun ouders belangstelling hebben 

voor hun (werk op) school en daarom willen we de leerlingen er zelf bij 

betrekken om de informatie over te brengen. En dan kan het natuurlijk 

niet meer zo gemakkelijk ’s avonds. Dit betreft dus geen werkdruk 

verlagende maatregel, zoals sommigen vermoeden. Integendeel, want 

elke leerkracht probeert iets te maken, produceren wat aantrekkelijk is 

voor ouder(s) om te zien of ervaren, of om leerlingen te laten vertellen of presenteren. Het levert 

dus juist meer werk op. Maar dat is het ons allemaal waard.  

We horen nu ook dat sommigen i.v.m. werk het moeilijk 

vinden om tegen half vier aan te sluiten, maar we 

beseffen ook dat het voor een aantal ouders voorheen 

ook lastig was om de informatieavond te bezoeken 

doordat men geen huiswacht had.  

Hoe dan ook gaat het ons nooit lukken om iedereen 

‘gelukkig’ te maken op dit gebied, maar we vinden het 

wel belangrijk om naar de beste vorm te blijven zoeken. 

Natuurlijk zullen we dat ook weer evalueren en mogelijk betrekken we daar tijdens de 

eerstvolgende individuele ouderavonden uw mening weer bij, middels de inmiddels bekende 

enquêtebriefjes op de gang. 

We hopen echter wel dat velen present kunnen en willen zijn. 

 



Nu aan het begin van het nieuwe schooljaar wil ik graag nog even 

herinneren aan het feit dat wij lege batterijen, lege printercartridges en 

oude kleding en textiel verzamelen op het schoolplein en in de hal bij de 

voordeur van de school. Voor dit alles krijgen we kleine vergoedingen 

die we opsparen voor leuke activiteiten. Daarbij is er ook een ouder die 

doppen van lege flessen en andere verpakkingen verzamelt voor de 

opleiding van blindengeleidehonden.   

Helpt u weer sparen? 

 

Vanavond vergadert de Ouderraad weer voor de eerste keer 

van het schooljaar. Mocht u belangstelling hebben voor een 

plaatsje in deze ouderraad, kunt u zich altijd melden bij mij. Dan 

breng ik u graag verder in contact met de voorzitter en/of het 

dagelijks bestuur.  

U mag hen ook melden als u met hand- en spandiensten wilt helpen bij de verschillende 

activiteiten/werkgroepen samen met teamleden. 

 

Vanmorgen was ook weer het eerste spreekuur van 

Danielle Ritsema, onze vaste contactpersoon op school van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ik neem aan dat u 

weet dat u altijd bij haar welkom bent als u ontwikkeling- 

of opvoedingsvragen heeft over uw kind(eren). Desgewenst kan zij u ook onafhankelijk helpen bij 

het aanvragen van subsidies voor sport, cultuur en school. 

De spreekuren staan vermeld in de kalender, die u op de website van de school kunt vinden en/of 

op PARRO. Weet u altijd welkom om daar gebruik van te maken. Het levert altijd een goed gesprek 

en goede raad op. De volgende spreekuren staat weer gepland op 13 en 27 september, steeds 

vanaf 08.30 uur. 

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

Met vriendelijke groet,  

 

Hilda Delacourt en Kees van Sprundel 

 

Taalklas Volwassenen start 3 september! 
Van 3 t/m 9 september organiseert Stichting Lezen & Schrijven de 

Week van de Alfabetisering. Dit doen zij om laaggeletterdheid op de 

kaart te zetten. Ook Kbs Weilust zal hier zijn steentje aan bijdragen. Na 

enkele weken voorbereiding zullen we op maandag 3 september van 

start gaan met de Taalklas Volwassenen. In deze Taalklas zullen we 

anderstaligen de Nederlandse taal gaan leren. We starten met vier 

verschillende groepen op vier verschillende niveau’s. De lessen vinden 

plaats op maandag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 10.00 uur en van 10.15 tot 11.45 uur. Tijdens 

deze lessen is er een speciale oppas voor de niet-schoolgaande kinderen aanwezig. 



Kent u iemand uit de wijk of elders in Breda die graag Nederlands zou willen leren? Laat ze contact 

opnemen met Shana Huizinga, via de administratie van onze school. 

Naast cursisten zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die deze lessen kunnen ondersteunen. Er is 

extra hulp nodig voor onder andere opvang niet-schoolgaande kinderen en lezen met 

volwassenen. Mocht u bij dit initiatief willen helpen dan bent u ook van harte welkom om contact 

op te nemen. 

 

Taalklas volwassenen KBS Weilust 

    

Wilt u graag Nederlands leren ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

spreken     luisteren   schrijven   lezen  

Lessen vinden plaats op maandag- en vrijdagochtend op  

KBS Weilust  

Draaiboom 12 

4817 WR Breda 

Neem contact op met Shana Huizinga, via 06-41510909 of via de administratie van Kbs Weilust 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 
 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

Ik denk mee! 

CJG Breda is er om ouders en jeugd te ondersteunen bij het 

opvoeden en opgroeien. We hanteren hierbij als regel dat we 

niet óver maar mét ouders en jeugd praten, ook als het gaat 

over onze werkwijze. Om onze klanten zo goed mogelijk te 

kunnen helpen zijn we benieuwd naar hun mening en ervaringen.  

 

Denk jij mee? 

Heb jij ervaring met CJG Breda en wil jij met ons meedenken over hoe we ons werk zo goed 

mogelijk kunnen doen of heb je een goede suggestie? Dan komen we graag met jou in contact.  

 

Via de volgende link: https://www.cjgbreda.nl/Ik-denk-mee-ouders  kom je bij een korte 

vragenlijst. Hierop kun je aangeven over welke onderwerpen je met ons wilt meedenken. 

Bijvoorbeeld: de bereikbaarheid van CJG Breda, onze werkwijze, hulpverlening bij echtscheiding, 

pesten of een ander onderwerp. 

 

Voor meer informatie kun je ook een mail sturen naar: klantparticipatie@cjgbreda.nl. 

  

https://www.cjgbreda.nl/Ik-denk-mee-ouders
mailto:klantparticipatie@cjgbreda.nl
https://cjgbreda.viadesk.com/thumbnail/6742-766f66646f63-15rtq7548-960.pn


CJG Breda 

Voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je terecht bij de 

School-CJG-er van CJG Breda.  Op jouw school is dit: Daniëlle Ritsema e-mail: 

danielle.ritsema@cjgbreda.nl 

De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en 

kinderen, maar ook van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, 

sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en 

jongeren werken. 

 

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl .  

 

Jouw kind is bijzonder (sensitief) ! 
Bijeenkomsten voor en door opvoeders. 

Wat? 

Ouders van hoog sensitieve kinderen ontmoeten elkaar, 

wisselen ervaringen uit en vinden herkenning. Je ziet dat je niet 

de enige bent en er is begrip voor je situatie. Elkaar aandacht, 

warmte, begrip, respect en steun geven. De mooie en unieke 

verhalen van onze bijzondere kinderen delen met elkaar. 

Voor wie? 

Voor opvoeders van een hoog sensitief kind   

Wanneer? 

Dinsdag 2 oktober 2018 van 20.00 uur tot 21.30 uur.  

Waar? 

Surplus locatie Elisabeth, ruimte B. Leuvenaarstraat 91, 4811 VG Breda. 

Gratis  parkeren bij Lunet (6  minuten lopen) 

Meer informatie of aanmelden:  

Mail naar: yvonne.de.gouw@cjgbreda.nl of bel 06-12994600     

 

Ontdek jouw creativiteit! 

Raak een gevoelige snaar op de viool, maak je eigen 3d print of speel een hoofdrol op het toneel. 

Het kan allemaal op onze gratis proefmiddag, zondag 9 september van 13.00-16.00 uur bij Nieuwe 

Veste. 

Als je tijdens deze middag inschrijft voor een leuke, creatieve cursus van Nieuwe Veste, krijg je tot 

25 euro korting. Kijk hier voor meer informatie: 

https://www.nieuweveste.nl/index.php/nieuwsbrief/7074 

Kom langs bij Nieuwe Veste en maak een ontdekkingsreis naar jouw talent (zie ook de bijlage).  

 

Beste Kinderkaravaandeelnemers,  

 

Zondag 9 september is het na een lange zomer weer Kinderkaravaan om 10.30 uur.  

We zullen de oude en nieuwe stijl samenvoegen en er een mooie viering van maken.  

mailto:yvonne.de.gouw@cjgbreda.nl
https://www.nieuweveste.nl/index.php/nieuwsbrief/7074
https://cjgbreda.viadesk.com/thumbnail/14480-766f66646f63-


We gaan het hebben over het verhaal van het  verloren schaapje. De kinderen mogen hun 

knuffelschaapje meenemen. We gaan zingen, een verhaal lezen en een kaarsje branden. 

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

lekkers erbij. Naast de kinderen zijn natuurlijk vader, moeder, opa's, oma's, kortom iedereen van 

harte welkom! 

Tot zondag 9 september! 

 

Groeten, Marlies, Heidi, Christan, Inge en Sylvia  

 

Denk je aan scheiden…  

… en wil je meer weten over:  

 de voordelen en nadelen voor jou van bij elkaar blijven of scheiden?  

 het effect op je kinderen?  

 de financiële gevolgen: voorzieningen, wetten en regels?  

 de echtscheidingsprocedure, een advocaat of mediator, het ouderschapsplan?  

 

Geef je dan op voor ‘Goed uit elkaar’. Op donderdagavond in september, oktober bij het IMW, 

Willemstraat 20 Breda, vlakbij het NS station. Voor deelname hoef je niet te betalen.  

Je kunt je aanmelden voor één of meer bijeenkomsten. Aan het eind van elke avond krijg je een 

naslagwerk mee over het onderwerp van die avond.  

Bel 076 – 530 58 88 (IMW) of mail antwoord@imwbreda.nl. Meer weten? Kijk bij ‘Goed uit elkaar’ 

op imwbreda.nl (zie ook de flyer in de bijlage) 

 

mailto:antwoord@imwbreda.nl

