
Weilustwekker 

Schooljaar 2018-2019  Nr. 20  31 januari 2019 

VAN HET TEAM 
Beste ouders en verzorgers, 

 
Gisteren hadden we een interessante dag met allerlei 
activiteiten op school die zeer de moeite waard waren. Het 
had alles te maken met het cultuuraanbod voor Breda, 
maar zeker voor bijzondere en speciale activiteiten in onze 
wijk. Op onze school konden leerlingen jammen met echt 
professionele instrumenten, maar ook knutselen, dansen 
en acteren. Zelfs was het mogelijk voor een aantal 

leerlingen om een les keyboard spelen bij te wonen en in de middag ook een les kinderyoga. 
Tenslotte was ook een meneer van ‘de Aarde’ (oud-leerling van onze school) in de groepen 7 
aanwezig die de kinderen wist te boeien met terraria, een agaam en een slang. 
 
Allemaal activiteiten dus die de kinderen na schooltijd in hun vrije 
tijd zouden kunnen gaan doen als ze dat willen. Dat dan allemaal 
in de eigen wijk, zodat papa en mama niet steeds hoeven te halen 
en brengen en het meeste is gratis. Zo niet, wil en kan CJG helpen 
met het regelen van bijdragen uit verschillende fondsen, zodat 
iedereen deel kan nemen en zijn/haar talent kan volgen. 
 
De afgelopen weken is via de basisscholen uw aandacht gevraagd voor bovenstaande. 
Samen met de andere scholen in de wijk en de gemeente willen wij realiseren dat er naast 

onderwijs ook aanbod is voor cultuur, sport, 
groen, milieu, wetenschap, techniek en 
ontspanning in de wijk.  
Ik hoop dat iedereen de afgelopen tijd allemaal 
heeft kunnen kijken naar een passend aanbod 
voor de Heusdenhoutse kinderen, passend bij 
hun belangstelling en/of hun talenten, als dat 
op school gisteren niet gelukt is. Er is hier ook 
een mooie kans om anderen uit de wijk te 
ontmoeten en er samen mee te gaan leren en 
spelen. 

 



De afgelopen week is er echter nog een mooi aanbod gekomen, wat 
helemaal past in de doelstellingen van de drie basisscholen uit de 
wijk Heusdenhout. (Dat zijn PCPO De Fontein, OBS De Tweesprong 
en Kbs Weilust.) 
Dit betreft het project ‘Petje af’.  
‘Petje af’, is een weekendschool, waarbij belangstellende leerlingen, 
van 10 tot 14 jaar (groep 6 t/m 8), van de basisscholen uit de wijk, 
dertig zondagen per jaar, van 11 tot 3 uur in de middag 
samenkomen, onder leiding van een aantal gemotiveerde 
vrijwilligers.  
Dit aan de hand van presentaties van een (aantal) beroep(en). Op 
die manier leren de deelnemers door ‘te doen’.  
Het is wel de bedoeling dat alle deelnemers er altijd zijn (tussentijds instromen mag altijd). 
De deelnemers (en/of hun ouders)  tekenen daarvoor dan ook ‘een contract’.  
Een groep mag uit maximaal 18 deelnemers bestaan en deelname staat voor IEDEREEN 
open. Een deelnemer mag drie jaar ‘meedraaien’.  
Steeds zijn er cycli van 4 weken; de eerste week een presentatie van een beroep (wat samen 
met de kinderen is uitgekozen) met de komst van ‘een gastdocent’, de tweede week volgt 
een bedrijfsbezoek, de derde week is er een evaluatie en presentatie (met betrokkenheid 
van ouders en andere belangstellenden) en de vierde week tenslotte is er een uitje. 

Let wel ………… ook hier is de deelname gratis. 
Dat krijgt ‘Petje af’ gerealiseerd door 
verschillende subsidies en vrijwilligers. Er zitten 
wel beroepskrachten achter, voor de organisatie. 
‘Petje af’ zit inmiddels al op drie locaties in Breda 
en na de zomervakantie volgt er dus ook één 
vanuit Heusdenhout, indien er voldoende 
belangstellenden zijn en er subsidie beschikbaar 

is. Waarschijnlijk gaat dat jaarlijks wisselend op één van de drie basisscholen plaatsvinden. 
Alle drie de scholen vinden het een heel mooi aanbod wat prima aansluit bij onze wens om 
het aanbod na schooltijd in de wijk te vergroten.  U kunt met vragen terecht bij de directie 
van de school. 
 
De afgelopen week heeft een verkeerstelling plaatsgevonden rond het zebrapad aan de 
Heerbaan voor de school. Daarbij heb ik op verzoek van een ouder ook de zebrapaden voor 
het winkelcentrum aan de Bisschopshoeve onder aandacht van de ‘tellers’ en de Gemeente 
gebracht. Ook daar blijken vaak onveilige situaties te ontstaan doordat automobilisten die 
zebrapaden negeren. Dus misschien komt daar ook een vervolg op. 
 
Daarbij heeft de school ook te verstaan gekregen dat allerlei onveilige 
situaties in de wijk  (drugsdealing, overlast, dronkenschap en dergelijke) 
altijd gemeld kunnen worden bij de (inmiddels nieuwe) wijkagent, de 
heer Jelle Vingerhoets van team Markdal (via 0900 8844). 
Als het kinderen betreft, mag u die altijd op school melden. De 
wijkagent onderneemt pas actie na een melding. Daarbij wordt ook de 
school steeds serieus genomen. 
 



In de fietsenstalling stond al sinds de zomervakantie een 
klein zwart mountainbike-fietsje met oranje letters. Het 
wordt steeds niet opgehaald. De bandjes zijn inmiddels lek. 
Momenteel staat het fietsje een week in de hal bij de 
hoofdingang van de school. Als dit fietsje van u(w kind) is 
neemt u het dan z.s.m. mee naar huis? 
 
Graag wens ik u weer een fijne week, vol cultuur, sport, 

ontspanning, veiligheid en goed onderwijs, mede namens het team van Weilust. 
Met vriendelijke groet, 
 
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 
  
 
GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 

 

 



UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

Beste moeders, 
 
Hoe leuk zou het zijn? Samen bewegen met andere moeders. Gezellig een potje trefballen, 
zaalvoetballen, lekker fanatiek, recreatief, iedereen is welkom, respect voor elkaar, sociaal, 

geen conditie, topconditie, lenig, stijf als een hark, als je maar goede zin hebt👍🏼 
 
Groetjes van Mariëlla en Suzanne 
 
Waar: gymzaal Weilust 
Wanneer: iedere donderdagavond van 19.30-20.30 
Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers. Met een maximum van €7,50 per maand. 
 
Heb je interesse of vragen? Stuur een mail naar gymklasweilust@hotmail.com 
 
 
 
Beste kinderen, ouders en allen, 
  
Zondag 10 februari is er om 10.30 uur weer een gezinsviering in de Fransiscuskerk aan het 
Belgiëplein in Breda. 
Het thema van de viering zal zijn: 'Nooit opgeven' 
Als u een kwartiertje eerder komt, dan mag uw kind mee oefenen met het Jeugdkoor om 
een paar liedjes in te studeren. De kinderen mogen ook een plastic flesje meenemen met 
een beetje water erin. Daarmee gaan we iets doen wat met het thema te maken heeft.  
Als uw kind het leuk vindt om een stukje te lezen tijdens de viering, kunt u een mailtje sturen 
aan marlies_veelenturf@hotmail.com.  
  
Hopelijk zijn we met velen op zondag 10 februari. Tot dan! 
  
Met vriendelijke groeten,  
  
De werkgroep Gezinsviering van de Augustinusparochie in Breda  

  

  

  

  

 
 
  

 

mailto:gymklasweilust@hotmail.com
mailto:marlies_veelenturf@hotmail.com

