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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Wat hadden we weer een geslaagd Sinterklaasfeest op school. Alle
dank weer aan de ouders en leerkrachten die er weer fantastisch hun
schouders onder hadden gezet om er een feest van te maken.
Een woord van dank dient ook weer uit te gaan naar de familie de
Bruin (namens studio PUUR NL) die weer sponsor is geweest van het
strooigoed van de Sint. Mede hierdoor zijn de leerlingen nog eens
extra verwend.
Ook een hartelijk dankjewel voor de ouders die weer belangstelling
hebben getoond bij de aankomst van de Sint, die eigenlijk niet ‘aan
kwam’, maar er al bleek te zijn, omdat hij de hele week voor het feest
op school gekampeerd had, wat elke ochtend tot vreemde taferelen
leidde. U zult die enthousiaste verhalen vast gehoord hebben; een
waslijn op het schoolplein, paardenpoep op het plein. Allemaal te gek
voor woorden, maar wel heel leuk.
De kinderen hebben in ieder geval genoten. En ik ook.
Tijd om ons weer voor te gaan bereiden op het volgende grote feest: Kerstmis.
De school is inmiddels al sfeerrijk versierd door de ouderraad, die weer hun best hebben
gedaan om een mooie grote kerststal in de aula te plaatsen, die baadt in het licht.
De kinderen kijken weer hun ogen uit.
De werkgroep heeft een mooi programma klaar, waar weer uw
medewerking voor wordt gevraagd. Maar daar heb u vast al van
alles over gelezen op PARRO.
De Kerstgroep organiseerde telkens in een cyclus van drie jaar bij de
Kerstactiviteiten. Maar omdat het Kerstdiner toch door de meesten
als leukst wordt ervaren heeft de werkgroep daar dit jaar weer voor
gekozen. Maar de consequentie daarvan was wel dat de leerlingen
daardoor een uurtje eerder vrij zijn, omdat we ze allemaal wat later die dag terug op school
verwachten.
Dat uurtje eerder vrij hebben wij wat laat gecommuniceerd. We begrijpen dat Kober daar
ook in meedenkt, maar mocht u nu echt in onoverkomelijke problemen komen met de
opvang van uw kind van 14.00 tot 15.15 uur, kunt u dat bij mij aangeven. Dan zoeken we
samen een oplossing.
Onze excuses als we enig ongemak hebben veroorzaakt. Laten we in ieder geval hopen op en
uitgaan van een mooie viering.

Op kerstavond mogen onze leerlingen weer het Kerstspel spelen tijdens de
eucharistieviering in de Michaël kerk in onze wijk bij
de vroege kinderdienst.
Ik hoop dat weer veel kinderen uit de groepen 4 mee
mogen werken daaraan en dat velen met het hele
gezin deze viering bij gaan wonen. Persoonlijk vind ik
dit altijd een mooie viering om Kerst mee te
beginnen. Natuurlijk is het een viering voor de hele
wijk, maar af en toe lijkt het wel een late Weilustviering.
Bij de laatste ouderavond hebben we weer een enquête afgenomen onder de ouders. Deze
keer over de organisatie van onze informatieavonden aan het begin van het schooljaar. De
groepen 1, 2, 3 en 8 kregen weer de traditionele informatieavond
voorgeschoteld, waarbij de leerkracht de informatie vertelde en
deze samenvatte in een informatiefolder per jaargroep, die mee
naar huis genomen kan worden.
De overige groepen hadden een informatieavond, waarbij de
kinderen ook een rol kregen, om de ouders duidelijk te maken hoe
een schooldag op Weilust verloopt en om andere benodigde informatie te verstrekken.
Bij de resultaten van ons onderzoek lezen we dat 87% van de
ouders tevreden is over de traditionele gang van zaken in de
groepen 1,2,3 en 8. Dan is de informatie namelijk nog nieuw en
interessant voor de ouders.
Bij de groepen 3 en 4 zien we dat 81% van de ouders blij is met
de keuze om er leerlingen bij te betrekken en hen het woord te
laten voeren.
Bij de groepen 6 en 7 vindt maar 61% het leuk, maar velen
hebben wel ‘iets’ gemist. 39% geeft aan de oude informatieavond leuker te vinden.
Mooie cijfers dus om over na te gaan denken. We hebben deze cijfers inmiddels al
gepresenteerd in de regiegroep ‘ouderbetrokkenheid 3.0’. We gaan het ook nog met het
team bespreken en houden u dan vast weer op de hoogte van de vervolgplannen.
Drie weken geleden moest ik u melden dat er een leerling van onze
school was aangereden op het zebrapad aan de Heerbaan, voor de
school. Gelukkig gaat het goed met deze leerling en we mogen haar
weer snel terug op school verwachten, maar iedereen is er wel van
geschrokken.
Ik heb ook meteen met de Gemeente contact opgenomen om met ons
mee te denken om de verkeerssituatie op dat gebied rond de school
nog meer te verbeteren.
Ik moet zeggen dat de Gemeente ons daarbij zeker niet teleurgesteld heeft. Binnen twee
dagen zat er een medewerker met ons rond de tafel. Wij begrepen dat de wethouder ook al
uit bezorgdheid had aangegeven goed naar deze situatie te kijken.
Er is meteen afgesproken om een gedegen onderzoek af te nemen. Dus als u een dezer
dagen ‘mannetjes met hesjes’ naast en/of rond het zebrapad ziet zitten, weet u waarvoor
dat is.

We hebben natuurlijk ook enkele suggesties geopperd, zoals drempels en of ‘silhouetten’ die
naast het zebrapad gezet kunnen worden. Die zullen worden meegenomen, hoewel het hier
niet ging over een snelheidsovertreding, maar blijkbaar meer over een overzichtsprobleem.
De medewerker van de Gemeente gaf aan dat alle suggesties om de situatie te verbeteren
welkom zijn. Daarom stel ik u ook de vraag om eventuele goede ideeën rond dit probleem bij
mij te melden, zodat ik ze mee kan nemen naar het volgende overleg met de Gemeente.
Dus wat zouden we kunnen doen om de
verkeersveiligheid rond het zebrapad op
de Heerbaan te vergroten?
Men heeft mij beloofd op de hoogte te
houden van de resultaten van het
onderzoek.
Tenslotte wil ik u graag weer even
herinneren aan de grote dozen in de aula, die gevuld mogen worden voor de Voedselbank.
Onze school doet al weer enkele jaren mee aan dit
goede doel dat door Omroep Brabant wordt
georganiseerd. Wij zijn inzamelpunt en willen dat
natuurlijk weer graag doen.
Komt u met uw kind weer een kleine bijdrage doen?
Al het voedsel wat bewaard kan worden is welkom.
In de aula staat op elke doos vermeld welk voedsel
er welkom is. Weer heel hartelijk bedankt voor uw
bijdrage en fijn dat u uw kind mee wilt leren dat het belangrijk is om te delen.
U merkt wel dat er weer veel te melden is als we een week overslaan
met de Weilustwekker.
Wij wensen u weer een heel fijne week, mede namens het team van
Weilust.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie
BIEBBOEKEN TERUGBRENGEN
Met veel enthousiasme worden er boeken geleend voor gebruik thuis. Er worden alweer
boeken ingeleverd, dus er wordt thuis al flink gelezen. In de hal staat een mooie boekenkist,
die bestemd is voor het inleveren van de boeken. We merken echter dat er boeken in de kist
liggen met het rugtasje. Dit is niet de bedoeling. We willen u vragen de boekenkist alleen
voor boeken te gebruiken. Het rugtasje kan, eventueel, tot aan het volgende bezoek in de
luizenzak worden gedaan of aan de kapstok worden gehangen.
GEEN SCHOOLBIBLIOTHEEK OP 21 DECEMBER
Volgende week vrijdag 21 december zal er geen schoolbibliotheek zijn. Indien een
zoon/dochter nog een boek thuis heeft is dit geen enkel probleem. Zodra uw kind met de
klas naar de schoolbibliotheek gaat kan het boek van thuis verleend of ingeleverd worden.
Met groet, Werkgroep Boekenlust

BESTUURSWISSEL OUDERRAAD
Kinderen worden groot en verlaten Weilust na groep 8. Helaas moeten we dan ook afscheid
nemen van actieve ouders in de Ouderraad. Na vele jaren trouwe dienst als voorzitter (én
actief in de Sinterklaaswerkgroep, én Carnavalswerkgroep, én Schoolfotograaf…..té veel om
op te noemen) heeft Astrid van Hoof het stokje overgedragen aan Bianca van Gils. Ook de
secretaris, Dennis der Pas, zwaait af en wordt vervangen door Sara Peeters. Ap Kemmeren
blijft op zijn vertrouwde post als penningmeester. Mocht u vragen of opmerkingen hebben
voor de OR of wilt u mee doen als helpend handje bij één van de vieringen, mail naar:
kbsweilust.ouderraad@inos.nl
GEVONDEN VOORWERPEN WEEK 49

GEVONDEN VOORWERPEN WEEK 50

VAN KOBER
SINTERKLAASLIEDJES BIJ PEUTERTUIN WEIDETUIN
Op maandagochtend kregen we visite bij peutertuin
Weidetuin. Er kwam een celliste voor de kinderen
sinterklaasliedjes spelen. De peuters waren onder
de indruk van het prachtige instrument en het
geluid dat er uit kwam. Er werd zelfs na ieder liedje
een applaus gegeven. We hebben genoten en rond
kerstmis komt deze muzikant weer.
Hartelijke groeten, Carolien, Ilse en Rianne

