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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
In de week waarin de weersomstandigheden eindelijk bij het seizoen passen,
staat het culturele en sportieve extra aanbod voor onze leerlingen centraal.
Hebt u ook al lekker met de kinderen in de sneeuw kunnen spelen? En ……..
een sneeuwman gemaakt? Een sneeuwballengevecht gehouden? Sleetje
gereden? Toevallig al op de schaatsen gestaan (op natuurijs dan natuurlijk)?
We moeten er wel van profiteren, want het kan zo weer voorbij zijn.
Weilust heeft in haar kernwaarden ‘aanbod’ hoog in het vaandel (en de
missie). Wij proberen onder schooltijd een goed aanbod te vinden
voor iedere leerling. Zo hebben we de laatste jaren een taalaanbod
gecreëerd voor leerlingen die voor hun woordenschat wat extra’s
kunnen gebruiken, maar ook een uitdagender aanbod voor
leerlingen die net iets meer aankunnen. En ook een aanbod voor
leerlingen die sociaal emotioneel iets meer aandacht nodig hebben.
En natuurlijk is er nog een remedial teacher aanbod voor de
leerlingen die daarvoor een arrangement
van het samenwerkingsverband hebben
gekregen, aangevuld met leerlingen die de extra uitleg ook goed
kunnen gebruiken.
Dus een mooi aanbod, maar op het gebied van sport en cultuur
komen we op basisscholen onder schooltijd niet verder dan één
gymles en een teken- en/of handvaardigheid les per week. Dat is
natuurlijk niet optimaal voor een mooie creatieve en sportieve
ontwikkeling van onze leerlingen.
Daarom hebben we in Breda de handen ineen geslagen.
Zo hebt u de afgelopen week weer een mooi aanbod gekregen (cultuurintro) over wat er in
Breda allemaal op het gebied van cultuur te ontdekken en te doen is. We krijgen veel
complimenten over het boekje en het aanbod, meestal
gratis, maar soms ook tegen een vergoeding (meestal de
kostprijs). Voor de activiteiten in dat aanbod kunnen de
kinderen (bij voorkeur in overleg en met hulp van de
ouders) zich vanaf gisterenmiddag 3 uur inschrijven.

Ga daarvoor naar www.cultuurintrobreda.nl en klik cultuurintro aan (geldt voor de hele
stad).
Maar daarnaast komt er ook nog een aanbod voor de wijk. Hiertoe hebben de basisscholen
uit de wijk (Obs De Tweesprong, PCPO de Fontein en Kbs Weilust) met subsidie van de
Gemeente (brede ontwikkeling) samenwerking gezocht.
Het is de bedoeling dat er een wijkaanbod komt voor alle leerlingen van de genoemde
scholen op loopafstand en heel goed betaalbaar.
Het doel daarbij is dat elk kind de gelegenheid moet
krijgen om talenten te ontwikkelen. Daarbij moeten zij
niet afhankelijk hoeven zijn van de financiële situatie
van ouders of van het feit dat papa en/of mama hen
steeds naar een activiteit kan brengen.
Mochten financiën een probleem zijn, zijn er altijd mogelijkheden voor hulp (Breda-pas,
sportfonds, cultuurfonds, stichting leergeld). Soms kan de school of de vereniging daarbij
helpen, maar het CJG (wat tweewekelijks spreekuur heeft op de scholen) wil u daarbij ook
graag helpen. Dat kan dus met in acht neming van alle privacy.
Op woensdagochtend 30 januari zijn er een aantal activiteiten in de scholen, waar een aantal
leerlingen en/of groepen, naar de inzichten van de groepsleerkrachten, voor worden
uitgenodigd. Maar in de middag kunnen de leerlingen zelf op pad door de wijk.
Inschrijven daarvoor gaat op dezelfde manier. Ga naar
www.cultuurintrobreda.nl en klik nu ‘Talentendag’ aan.
Daar vindt u meer informatie over de activiteit, voor
welke doelgroep die het meest geschikt is en waar en hoe
laat het zich afspeelt.
Elk gezin heeft daarvoor de afgelopen week ook een flyer mee gekregen. Daarop is het
aanbod te vinden.
Wij zouden het leuk vinden als u uw kinderen stimuleert om daar
eens een kijkje te gaan nemen. Natuurlijk wie eerst komt, eerst
maalt, maar als een bepaalde activiteit ‘vol’ is mag u toch
aanmelden, zodat de aanbieders weten dat er meer belangstelling
is en zij kunnen overwegen om nog vaker hun activiteit aan te
bieden.
Op deze manier hebben wij geprobeerd om het aanbod aan en voor onze leerlingen weer
wat uit te breiden. Hiermee komen er - op maat - mogelijkheden voor de sportieve en
culturele ontwikkeling voor de kinderen.
In de afgelopen periode hebben we ook aandacht besteed
aan ‘andere schooltijden’ in overleg met de
medezeggenschapsraad. Afgelopen maandag wist de raad
mij te melden dat zij deze keer wel instemmen met andere
schooltijden.
Wij kunnen nu dus weer verder aan de slag met het
organiseren en communiceren rond de andere schooltijden.
Fijn dat we er weer mee aan de slag kunnen. We gaan u
steeds weer uitgebreid op de hoogte houden.

Nu we het toch over de medezeggenschapsraad hebben, nog een kleine mededeling.
In het ouderdeel van de raad komen de komende periode
twee vacatures. Dus stellen wij u hier graag de vraag of u
belangstelling hebt om één van deze twee vacatures in te
gaan vullen.
Binnenkort zal de medezeggenschapsraad een officiële
oproep doen.
Ik hoop dat er weer geschikte en gemotiveerde kandidaten
zich melden, zodat de belangen van de ouders goed
vertegenwoordigd zijn.
Ik wens u graag weer een heel fijn en gezonde week, met veel gelegenheid om een frisse
neus te halen.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel

OP BEZOEK BIJ DE BOERENBOND IN OOSTERHOUT
In onze groep 2-3 werken we deze periode aan het thema "De dierenwinkel". Een bezoekje
aan een échte dierenwinkel kan dan natuurlijk niet ontbreken.
Woensdag 23 januari gingen we op bezoek bij de Boerenbond in Oosterhout. Deze splinter
nieuwe winkel heeft namelijk een enorme dierenafdeling!
We hebben uitleg gekregen over de hondenwasstraat, onze ogen uitgekeken wat je allemaal
kunt kopen voor je knaagdier/vis/hond/kat/reptiel en zelfs dieren vastgehouden of geaaid.
We speurden door de vele gangen op zoek naar de antwoorden op de vragen die we
gemaakt hadden op school en nu weten we (bijna) alles over de dierenwinkel. We
kregen allemaal een eigen tasje mee en een doos met spullen voor onze winkel in de klas.
Nu kunnen we vol inspiratie weer door in onze eigen winkel in de klas! Een dikke dank je wel
voor de gastvrijheid Boerenbond Oosterhout!
Leerkrachten en leerlingen van de groepen 2 – 3

GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
Hallo iedereen,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Sanne Verstelle en ik ben het gehele
schooljaar werkzaam als jeugdprofessional in opleiding bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
Breda. Ik ben derdejaarsstudent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan Avans
Hogeschool. Na de kerstvakantie is Lesley Feskens gestart als school CJG-er op de Weilust.
De rest van het schooljaar zal ik deze taken samen met Lesley oppakken. Dit betekent ook
dat Lesley en ik de spreekuren zullen verdelen. U kunt bij ons beide terecht voor alle vragen
rondom opvoeden en opgroeien.
Naast de spreekuren ben ik wekelijks telefonisch en via de mail bereikbaar van dinsdag t/m
vrijdag.
Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Sanne Verstelle
T: 06 13 32 39 60
E: sanne.verstelle@cjgbreda.nl

