
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2018-2019  Nummer:  3  Datum:  6 september 2018 

 

BIJLAGE 

 

03-01 Informatie over Open Monumentendagen Breda 8 en 9 september 2018  

03-02 Flyer Kinderkledingbeurs Teteringen 22 september 2018 

03-03 Dikke banden race zondag 16 september 2018 

   

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Het wordt een kort voorwoord deze keer. 

Alles staat weer op de rails. Iedereen is gewend aan de nieuwe 

situatie. Alle groepen van het extra aanbod zijn aan de slag :  

plusklas, taalklas, remedial teaching, de taalklas voor 

volwassenen en de nieuwe impulsklas wordt voorbereid door 

intakegesprekken met ouders die daarvoor in aanmerking 

komen. Het eerste project, de kennismakingsweken, of de 

‘gouden weken’ zijn weer achter de rug.  

Velen van u hebben gebruikt gemaakt van de mogelijkheid tot een kennismakingsgesprek met de 

nieuwe leerkracht van hun kind. 

Er stond niets spannends op de kalender voor deze week. De eerste activiteiten de ‘sportdag’ en 

Kinderboekenweek duren nog enkele weekjes. Er is dus niet zo heel veel te melden. 

 

De nieuwe zaken die voortgekomen zijn uit de werkdruk verlagende middelen van de overheid zijn 

inmiddels geeffectueerd. 

Vivian Innemee heeft de afgelopen weken al haar eerste gymlessen verzorgd 

als vakleerkracht lichamelijke oefening, zodat alle leerlingen éénduidig en op 

hetzelfde niveau en op dezelfde wijze gym krijgen en waardoor (als Vivian over 

een tijdje helemaal terug is van haar ouderschapsverlof) alle leerkrachten een 

uur per week extra hebben voor werkzaamheden in hun groep, waarvoor 

anders minder tijd beschikbaar zou zijn, of wat vaak thuis in de avonduren 

moest worden gedaan. 

Nancy van der Kooij heeft in haar nieuwe rol als teamondersteuner al vele 

werkzaamheden voor collega’s gedaan, of heeft hun groep overgenomen zodat elke groep 

ongeveer om de twee maanden een hele dag heeft om zaken voor te bereiden, af te werken, of uit 

te werken. 



Door bovenstaande maatregelen zouden de collega’s meer gelegenheid moeten krijgen om onder 

werktijd zaken af te werken die anders op andere tijden mogelijk voor werkdruk zouden zorgen. 

Wij denken hiermee de beschikbare middelen goed te hebben ingezet. 

 

Dinsdag 9 oktober houden we weer een 

informatieavond voor (nieuwe) ouders van nieuwe 

leerlingen, in samenwerking met Kober kinderopvang.  

Mocht u in de wijk ouders kennen die een goede en 

leuke school zoeken voor hun zoon of dochter zou ik 

het fijn vinden als u ze op deze mogelijkheid wijst. Het 

is natuurlijk ook altijd mogelijk om een rondleiding te 

krijgen als daar een afspraak voor wordt gemaakt. 

 

Zoals u voor de vakantie in deze Weilustwekker hebt kunnen lezen is ook op Weilust een taalklas 

voor volwassenen ingericht. Deze is bestemd voor ouders van leerlingen (of eventuele andere 

wijkbewoners die daar baat bij kunnen hebben) zodat de thuistaal meer en beter Nederlands kan 

worden. Daar zijn onze leerlingen (en hun ouders natuurlijk zelf ook) erg mee gebaat. 

Mocht u in uw omgeving ook ouders kennen die 

gebaat zouden kunnen zijn met Nederlandse 

taalles, zou het ook hier fijn zijn als u hen verwees 

naar Shana Huizinga, leerkracht van groep 6a, die 

die lessen op maandag en vrijdag verzorgt. 

De taallessen worden in vier verschillende niveaus 

gegeven, dus iedereen kan er binnen passen. Ook de nationaliteit maakt in dit geval niets uit. 

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie Kbs Weilust 

 

GEVONDEN VOORWERPEN  

 



 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

JOGG BREDA MEETS MINI BARST 

Op 15 en 16 september 2018 wordt het Valkenberg 

weer omgetoverd voor het popfestival Breda Barst. Na het overweldigende succes van de 

afgelopen jaren, is ook dit jaar Mini Barst weer terug en het is groter dan ooit tevoren. Mini Barst 

heeft de krachten gebundeld met JOGG Breda, de organisatie die zich erop richt om de Bredase 

jeugd de gezondste jeugd van Nederland te maken. 

Met de komst van JOGG Breda zal het programma van Mini Barst nog leuker en groter zijn dan het 

al was. Zo wordt het minifestival uitgebreid met diverse sportworkshops (basketbal, 

panna/freestyle voetbal/urban hockey) en freestyle/urban running. Tevens zal skatepark Pier15 

voor deze twee dagen een heuse skateramp ter beschikking stellen. Daarnaast kun je genieten van 

muziek, theater,  dans en natuurlijk lekkere en gezonde versnaperingen. 

De officiële feestelijke opening van Mini Barst zal op zaterdag 15 september 2018 om 14.00 uur 

worden verricht door de kindercultuurnachtburgemeester en burgemeester Depla. 

Het belooft in ieder geval een mooi feest te worden. Daar wil je toch bij zijn?  

Zaterdag en zondag 15 en 16 september 2018 van 14.00 uur tot 19.00 uur in het Valkenberg Park 

Breda!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ans van der Borst 

Adviseur Team Preventie&Gezondheid 

T: 06-24408856 *vrijdag afwezig 

 

 
 

Volg ons op facebook :   klik hier 

Nieuwsgierig naar wat de adviseurs Preventie & Gezondheid voor je kunnen betekenen?  klik 

hier 

Wil je meer weten over ‘Positieve gezondheid’?  klik hier 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/Gezondheidsbevorderaars-GGD-West-Brabant-1704989349789731/
https://www.youtube.com/watch?v=qFRj6pmdqkg
https://www.youtube.com/watch?v=qFRj6pmdqkg
https://iph.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=qFRj6pmdqkg
http://jogg-breda.nl/

