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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Het is weer zo ver.
De toetsen zijn afgenomen.
De collega’s kunnen weer aan de slag met het in beeld brengen
van de resultaten van hun leerlingen en nieuwe plannen gaan
maken voor de komende periode die met u besproken gaan
worden bij de rapportbesprekingen aan het eind van deze
maand.
Dan moeten de groepsbesprekingen met de interne begeleiders ook weer achter de rug zijn.
Het lijkt dus wel een rustige periode zo na de Sint en Kerst,
maar nu wordt weer de volledige aandacht van leerkrachten
gevraagd voor planning en verantwoording van het
onderwijs. Dat is immers nog steeds het belangrijkste deel
van ons werk.
Weilust wil naast een goed aanbod garant staan voor ‘zin
(lees hierin plezier, maar ook ‘nut’) in school’ en kwaliteit.
Daarom vind ik het zo knap van ons team dat er daar tussendoor toch nog een hele hoop
leuke dingen plaatsvinden.
We kunnen en mogen daar dagelijks getuige van zijn in PARRO,
onze app, waarmee we ouders informeren over
nieuwswaardigheden (of gewoon leuke dingen) uit de groep van
hun kind(eren).
Wat bijvoorbeeld te denken van het ‘letterfeest’ in de groepen 3.
Alle letters zijn nu aangeleerd en dat is reden voor een feestje.

Bij de kleuters kwam voorbij dat meneer Jan Verbart, onze
leesconsulent van de centrale bibliotheek die elke vrijdag op
onze school werkt binnen het project ‘bibliotheek op school’,
heerlijk bezig geweest is met voorlezen van prentenboeken.
Ook dat is steeds een feest, want meneer Jan kan dat als geen
ander.
Enkele weken geleden organiseerde de buitenschoolse opvang
met onze leerlingen ‘Weilust/Weidetuin has got talent’. Eén
groot feest met waardering van alle ouders.
De groepen 8 zijn de afgelopen week aan de slag geweest met
een proefcito. Of dat ook als een feestje werd ervaren weet ik
nu niet, maar als daardoor later de resultaten bij de echte
eindtoets goed zijn, wordt iedereen daar blij van. Kansen nemen
daarmee dan voor iedereen toe.
Langzaam maar zeker komt Carnaval
dichter bij.
Voor dat feest zijn inmiddels ook prachtige plannen bedacht. De
werkgroep die dat voorbereid is reuze enthousiast en fanatiek. U
zult smullen van de verhalen van de leerlingen als ze over enkele
weken aan het vertellen slaan.
Kortom het is een feest om bij ons op school te zitten.
Toch wordt deze euforie soms overschaduwd door een vervelend voorval in een van de
klassen.
Net zoals op elke Nederlandse basisschool hebben wij ook leerlingen die
het wat moeilijker hebben en die we intensiever moeten begeleiden dan
anderen.
Die leerlingen vliegen soms wel eens onbedoeld uit de bocht en dan
ontvangt de school vaak terechte bezorgde berichtjes van andere ouders
uit die groep, die vragen naar de borging van de veiligheid van hun kind.
Wij begrijpen die bezorgdheid. Dat moet immers de rol van ouders zijn.
Ik hoop echter dat alle ouders van onze leerlingen steeds blijven
beseffen dat de school altijd actie zal ondernemen tegen
(vermeende) ‘onveiligheid’.
We zullen waar nodig en mogelijk (denk bijvoorbeeld aan
privacy) ouders altijd eerlijk en open informeren. Ook voor ons
is de veiligheid en het veiligheidsgevoel van alle leerlingen en
medewerkers een heel groot goed, maar we hebben helaas niet
altijd alles in de hand.
Wij rekenen dan op het begrip en het vertrouwen van ouders
en hopen dat u met ons meedenkt om ook die ‘gehinderde’
leerling optimaal te kunnen helpen, zodat we als samenleving
alle probleempjes onderling op kunnen lossen en ons samen
verantwoordelijk willen voelen voor het welbevinden van alle
leerlingen.
Daar hebben we elkaar en vertrouwen in elkaar bij nodig.

De volgende week hebben de leerlingen weer een paar dagen
extra vrij. Het team heeft dan een studiedag en een lesvrije
werkdag om alle zaken die ik hier aan het begin van mijn
voorwoord opsomde voor te bereiden en/of af te werken.
Zo kunnen wij als school kwaliteit leveren in ons werk en de
kinderen zijn waarschijnlijk (althans de meesten😉) blij met een
beetje extra vrije tijd.
Wij hopen dat u de gelegenheid kunt en wilt nemen om weer iets
leuks met het gezin te ondernemen.
Mogelijk kunt u nog eens kijken naar het aanbod van activiteiten
in de wijk, waar ik u vorige week over sprak. U kunt uw
kind(eren) daarmee kennis laten maken met veel interessante
terreinen van ontspanning en educatie. Er is iets in de sport, in de cultuur, in het milieu, in
het groen, in de wetenschap, in de techniek, in de natuur enzovoorts. Vast ‘voor elk wat
wils’.
Mochten eventuele kosten een belemmering lijken, schroom dan niet om contact te zoeken
met het sport- en cultuurfonds, wat u graag helpt. Mocht u het invullen van de aanvragen
moeilijk vinden, kunt u ook altijd terecht bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) die elke
twee weken op donderdagmorgen spreekuur houdt op onze school (zie de schoolkalender).
Laten we er samen voor zorgen dat geen enkel kind kansen mist in de ontwikkeling van
zijn/haar talent. Iedereen kan en mag meedoen.
In ieder geval wensen we u weer een hele mooie week, mede namens het hele team van Kbs
Weilust en team Kober kinderopvang.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie

GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD

ALS JE KIND VERLIEFD IS
Wie kent het gevoel niet? Kriebels in je buik en alleen maar bij ‘die ander’ willen zijn. Zucht,
verliefd. Ook kinderen kunnen verliefd zijn. En dat is voor ouders soms best vreemd. Moet
je deze gevoelens wel of niet serieus nemen? Hier wat tips en informatie over hoe je
verliefdheid bij je kind herkent en hoe je ermee kunt omgaan.
Lees verder: https://www.cjgbreda.nl/nieuws/als-je-kind-verliefd
(of zie bijlage)
CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je
terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op jouw school is dit: Lesley Feskens e-mail:
Lesley.feskens@cjgbreda.nl
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook
van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere
professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl .

DE WIJKAGENT
Jelle Vingerhoets is de nieuwe wijkagent van Heusdenhout. Jelle is
inmiddels 12 jaar werkzaam bij de politie en heeft hiervoor 6
maanden stage gelopen als wijkagent in de Blauwe kei, Overakker en
IJpelaar. Jelle is tevens motoragent en horeca aanstuurder. In de wijk
zult u hem met regelmaat op de motor tegen kunnen komen. Verder
is Jelle te volgen op twitter https://twitter.com/wa_heusdenhout

Elke politie-eenheid kent meerdere wijken en dus ook meerdere wijkagenten. Wijkagenten
werken, net als de rest van de politie, aan verbetering van de veiligheid. Maar wat doen zij
nou eigenlijk precies? Wát zijn hun belangrijkste aandachtspunten? Wat kunnen zij voor hun
wijk betekenen? En voor welke zaken kun je bij hen terecht?
Wijkagenten hebben ruime algemene politie-ervaring en zijn de belangrijkste schakel tussen
de politie-eenheid en de buurt omdat zij:
- criminaliteit bestrijden;
- veel aanwezig zijn in de wijk;
- veel kennis hebben over de wijk, inclusief incidenten en criminaliteitstrends;
- contactpersonen kennen binnen instanties en instellingen die problemen kunnen
oplossen;
- kennis hebben van jongerengroepen die overlast veroorzaken;
- verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan de verbetering ervan werken.
Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe meer hij (of zij) er kan doen voor de algemene
veiligheid. Die benodigde informatie moet deels ook uit de buurt komen. Gebeurt er dus iets
bijzonders, geef dat dan door aan de wijkagent en help zo de buurt leuk en veilig te houden.
Een melding is snel gemaakt middels het telefoonnummer 0900-8844. Ook al komt de politie
niet ter plaatse, de telefoniste van de politie legt de melding altijd vast waardoor deze in te
zien is door de wijkagent. Hierdoor weet de wijkagent waar hij zijn aandacht vervolgens op
kan gaan richten. Hoe vaker melding gedaan wordt met daarin zo veel mogelijk informatie
zoals tijdstippen, kentekens en signalementen hoe beter de wijkagent het probleem kan
aanpakken.
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw
postcode in.

