
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2018-2019  Nummer:  6  Datum:  27 september 2018 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

 “Kom erbij”,  is het motto van de Kinderboekenweek van dit jaar. 

Daar gaan wij natuurlijk op Weilust ook mee aan de slag en de 

werkgroep ‘Kinderboekenweek’ heeft daar een heel leuk 

programma bij bedacht, waar u vast uitgebreider over wordt 

geïnformeerd. 

Maar graag wil ik u nu al wijzen op een extra dimensie die er aan 

gegeven wordt bij de afsluiting van de Kinderboekenweek op 

donderdag 11 oktober aanstaande. 

Dan willen we graag het nieuwe logo van de school onthullen, waar we heel trots op zijn. 

Omdat de Kinderboekenweek natuurlijk alles te maken heeft met boeken, hebben we ook een 

passend nieuwtje te melden met een passend cadeautje. Ik wil de ouders daar graag bij 

uitnodigen. 

Ik zou dus graag willen zeggen: “Kom erbij”, op donderdag 11 oktober om 14.30 uur om samen 

met de kinderen het einde van de Kinderboekenweek te vieren, met daarbij goed nieuws, een 

presentje en ………… een heel nieuw logo voor Weilust. 

 

Gisteren hadden wij de eerste studiemiddag van dit schooljaar op 

Weilust samen met het Kober team deze keer. We hebben geprobeerd 

een stap dichter bij een professionele samenwerking te komen. Wij zijn 

samen op weg naar een IKC (Integraal KindCentrum) waar wij zo goed 

en wenselijk als mogelijk onderwijs en opvang willen combineren, 

samen met zo veel mogelijk partijen binnen de wijk. 

U merk vast wel vaker dat Weilust en Kober steeds meer samen gaan 

werken. We delen zo goed mogelijk onze ruimtes, ons speelgoed, onze medewerkers, onze 

‘nieuwskanalen’ en we proberen daarbij de benadering van de leerlingen op dezelfde manier te 

laten verlopen. Daarmee verwachten wij een veilige en gestructureerde omgeving voor uw 

kinderen en uzelf te worden, zodat u uw kind – als u dat wenst – om 07.30 uur toe kunt 

vertrouwen aan de medewerkers op Draaiboom 12 en ze daar om uiterlijk 18.30 uur weer op kunt 

halen. 

 



Vrijdag voor de herfstvakantie en maandag na de herfstvakantie 

hebben wij twee volgende studiedagen (met natuurlijk andere 

programma’s) die voor u en onze leerlingen als bijkomend voordeel 

hebben dat daardoor een extra lange herfstvakantie ontstaan. Geniet 

ervan. 

 

Maar voor het zo ver is wil ik graag nog enkele zaken met u doornemen. 

 

Als eerste. De impulsklas is weer begonnen! 

Na een informatie- en intakegesprek hebben we woensdag 19 

september de eerste bijeenkomst gehad van de impulsklas. Ouders en 

kinderen kwamen enthousiast naar de groep en hebben hard gewerkt. 

De kinderen werken aan individuele doelen waarbij de ouders en leerkrachten de kinderen 

steunen.  

De kinderen die in aanmerking komen voor de impulsklas en het geluk hebben hier aan deel te 

mogen nemen, werken aan kleine doelen die te maken hebben met hun werkhouding/gedrag. Zij 

hebben een kleine positieve impuls nodig om beter en fijner te functioneren in de klas of thuis. 

Wij helpen de kinderen middels de oplossingsgerichte vraagstelling zodat kinderen zelf een 

oplossing kunnen bedenken. 

We maken er weer een mooie eerste ronde van! 

 

Zo zijn ook de activiteiten in het ‘Taalpaleis’ onder leiding van meneer 

Corné en de programma’s in de ‘plusklas’,  onder leiding van meneer 

Ronald van start gegaan. Het is soms lastig plannen omdat de kinderen in 

de eigen groep natuurlijk niet al te veel van het ‘gewone programma’ 

moeten missen, maar we zijn van mening dat op de lange duur het kind 

dat mee mag doen met dit extra aanbod er voordeel van heeft. 

 

Juffrouw Inge en juffrouw Els (ja nog steeds als vrijwilliger) bieden individuele leerlingen (of kleine 

groepjes) extra hulp bij hetgeen zij een beetje moeilijk vinden. Weilust is trots op dit extra aanbod. 

We hopen dat we het zo kunnen blijven aanbieden. 

 

Langs deze weg willen toch weer eens aandacht vragen voor enkele 

zaken die nog niet altijd heel goed lopen.  

Bijvoorbeeld allemaal op tijd komen. Elke dag zijn er wel een tiental 

leerlingen die net enkele minuten te laat op school komen. Dat is erg 

lastig voor de start van het ochtendprogramma in de groep. Mag ik u 

nog eens vriendelijk verzoeken enkele minuten het ochtendritueel te 

vervroegen als u merkt dat u dagelijks net (of soms ver) na de laatste bel 

op school komt? 

 



We merken ook steeds vaker dat leerlingen ziek gemeld worden via PARRO. 

Dat is niet de bedoeling. Er moet ziek gemeld worden door voor half negen 

en voor één uur door naar school te bellen. Dan wordt intern namelijk goed 

gecommuniceerd dat uw kind afwezig zal zijn. Dat geldt dan ook voor TSO 

(het overblijven)  en de BSO (naschoolse opvang)  van Kober.  

De leerkracht is aan het lesgeven en ziet uw bericht dus niet, waardoor we 

ons onnodig zorgen maken over waar de leerling kan zijn en we dus onnodig 

gaan bellen. Graag aandacht hiervoor. 

 

Gymspullen meebrengen gebeurt in een aantal gevallen helaas ook 

niet consequent. Als het goed is, weet u inmiddels precies wanneer 

uw kind gym heeft op school. Binnen de school hebben we 

afgesproken dat het kind – i.v.m. zijn eigen veiligheid en die van 

andere leerlingen – niet mee kan gymmen als het geen deugdelijke 

gymschoenen heeft en een gemakkelijk zittend en passende short en 

shirt. De leerling brengt dan de gymles door in een parallelgroep en neemt daar deel aan de 

lessen. U wordt door de gymjuf schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat uw kind geen 

gymspullen bij zich had. 

 

Vierjarigen zijn niet leerplichtig, maar dan zijn wij van mening dat 

onderwijs nog steeds niet vrijblijvend moet zijn. Wij verwachten alle 

vierjarigen dus dagelijks op school en als er redenen zijn om te 

verzuimen, wordt u geacht dat te bespreken met mij. Dat geldt ook 

voor verlof. Dat dient ook voor vierjarigen te worden aangevraagd. 

Dat wordt praktisch altijd toegestaan. 

 

Als een vierjarig kind naar school komt, gaan wij er van uit dat hij / zij zindelijk is. Een ongelukje 

kan natuurlijk altijd en dat proberen wij zo goed als het kan op te lossen, maar als een kind 

dagelijks verschoond moet worden, kunnen wij geen goed onderwijs verzorgen en is het toezicht 

op de groep onvoldoende. Wij zullen u dan helaas moeten vragen 

uw kind meer thuis te houden. Als er medische redenen zijn 

waarom het kind niet zindelijk kan worden, hopen we dat u met ons 

in gesprek gaat over mogelijke oplossingen. Vanaf vijf jaar is het 

kind leerplichtig en moet het dagelijks naar school. Wij zullen u in 

dat geval moeten vragen om zelf het kind op school te komen 

verschonen als het onverhoopt niet zindelijk is. Wij begrijpen dat 

dat een heel vervelende situatie voor u is, maar hopen ook op uw 

begrip voor deze afspraak. 

 

Als we samen voor bovenstaande zaken kunnen zorgen, maken we vast en zeker mooi en goede 

onderwijs en kinderopvang. 

 

Wij wensen u weer een fijne week. 



 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 

 

Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 

 

GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 
 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

MELD JE HELD! 

Ken jij een Bredase held? Bijvoorbeeld je nichtje die altijd op de koffie gaat bij de eenzame oudere 

buurvrouw? Of een buurjongen die een man uit de singel heeft gered? Een leerling die elke week 

vrijwilliger is bij het mindervalide handbalteam? Zij verdienen een lintje! Meld die held! Ga naar 

www.breda.nl/held voor meer info. 

 

http://www.breda.nl/held


 
 

EERSTE COMMUNIE 2019 

In 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee 1e communievieringen: kinderen uit Breda-Noord 

en de Haagse Beemden vieren hun Eerste Communie op zondag 19 mei om 10.30 uur in de 

Franciscuskerk in Breda-Noord. Kinderen uit Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei 

om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in Teteringen. 

De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen. 

Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en bij 

welke kerk u hoort naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts.  

(06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd. 
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