
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2018-2019  Nummer: 7   Datum:  4 oktober 2018 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Ik heb u vorige week een heel lange Weilustwekker gestuurd met veel informatie. Dus houd het 

deze keer wat korter. 

Helaas heeft nog niet iedereen het stukje over net iets te laat komen 

gelezen, want nog dagelijks komen veel leerlingen net iets te laat op 

school. 

Wij proberen voor de veiligheid de deuren van de school onder 

schooltijd gesloten te houden, zodat we precies weten wie er 

binnenkomt. Dus is het een beetje lastig om steeds voor alle laatkomers 

de deur te moeten openen. 

Daarom nogmaals een vriendelijk verzoek om 5 minuutjes eerder thuis 

te vertrekken als u met regelmaat te laat bent. Kinderen vinden het ook niet fijn om te laat te 

komen. Ik begrijp overigens dat het in een jong gezin druk en hectisch kan zijn bij het 

ochtendritueel, maar een tijdige start zal zeker uitkomst bieden. 

 

We zijn gisteren volop in de 

Kinderboekenweek gestapt. Elke klas 

had een gast om voor te komen 

lezen. Alle gasten heel hartelijk 

bedankt voor uw moeite. Het was 

weer een heel fijn gezicht om weer 

zoveel betrokkenheid te zien van 

ouders. De kinderen genoten zichtbaar.  

Volgende week donderdag 11 oktober wordt de Kinderboekenweek weer afgesloten. 

Komt u de kinderen dan een half uurtje eerder ophalen, want dan 

gaan we naast de afsluiting van de Kinderboekenweek met een 

leuk programma ook het nieuwe logo van de school onthullen en 

hebben dan meteen leuk nieuws en een klein cadeautje voor de 

leerlingen. 



Wij hopen dat velen komen kijken. 

Meteen daarna zijn de leerlingen maar liefst elf dagen vrij, want 

vrijdag voor de herfstvakantie zijn de leerlingen ook al vrij, 

evenals de maandag na de herfstvakantie, i.v.m. studiedagen 

van Weilust.  

Ik hoop dat u er optimaal van kunt genieten. 

Wij wensen u weer een heel fijne week. 

Met vriendelijke groet, 

 

Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 

 

VAN DE MR (MEDEZEGGENSCHAPSRAAD) 

De MR vergaderingen van dit schooljaar zijn weer gestart. We hebben gemerkt dat ouders de MR 

afgelopen schooljaar goed wisten te vinden.  

Op deze pagina tref je onze vergaderdata en zie je wie er zitting hebben in de 

MR: https://www.weilust.nl/ouders/medezeggenschapsraad/. Hier tref je tevens de notulen. 

Wil je meer weten over de taak van een 

MR: https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-

verantwoordelijkheden/medezeggenschapsraad-mr 

Spreek ons gerust direct aan, of mail naar het algemene adres van de MR.  

 

GEVONDEN VOORWERPEN  
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UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

SINTERKLAASFEEST BREDA-OOST  

Op zondag 25 november komt Sinterklaas met zijn Pieten naar 

wijkcentrum ’t Houwke vanaf 14.00 uur om alle kinderen van 2 t/m 8 jaar 

een handje te geven, om mee op de foto te gaan en een leuk cadeautje te 

geven. De kosten zijn 4 euro per kind. Inschrijven kan vanaf 1 november 

bij de ROHA-shop op maandagmiddag en donderdagochtend. Op 

woensdagmiddag 14 november zal er ook iemand van het comité in de 

aula van Kbs Weilust aanwezig zijn van 12.00-12.30 uur bij wie je je 

kind(eren) op kan geven. 

Vragen? Pietenzaken@gmail.com 

 

Komen jullie ook?  

 

Groetjes van het Sinterklaascomité  

 

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.  

Het thema van deze avond is: Hoog Sensitief Kind en de opvoedbehoeften. 

 

 



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     
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