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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Wij hopen dat u de gelegenheid hebt gehad en hebt genomen om
een paar dagen lekker van elkaar te genieten, nu de leerlingen
deze week een paar extra vrije dagen hadden.
De leerkrachten waren in ieder geval erg blij met de mogelijkheid
om zaken (die meestal na schooltijd en/of
thuis afgewerkt moeten worden) nu op
school en in goed overleg met elkaar af te kunnen werken.
Daarnaast hadden we ook een interessante studiedag, waarop we
veel van elkaar konden leren en waarbij we goede afspraken konden
maken om onze ingezette ontwikkelingen nog beter te laten verlopen.
Al met al voor de school dus nuttige dagen.
We zijn inmiddels ruim halverwege het schooljaar en dat is
voor ons een mooi moment om ouders en leerlingen te
vragen naar hun bevindingen op en over onze school.
Zoals u hieronder kunt lezen vragen we u de jaarlijkse
tevredenheidsmeting in te vullen. De link naar de vragen
staat er heel duidelijk bij.
De resultaten krijgt u zo spoedig mogelijk natuurlijk te lezen
op ‘Vensters-PO’. (www.scholenopdekaart.nl)
Het invullen kost u echt niet meer dan twee tot drie minuten en is voor de school heel
belangrijk.
Dit onderzoek leerde ons de voorgaande jaren dat zowel ouders als leerlingen de gang van
zaken op school hoog waarderen. Dat is natuurlijk heel fijn voor ons. Op deze manier kunnen
we ook goed in de gaten houden of er zaken bijgesteld en/of aangepast moeten worden.
Wij hopen dan ook dat iedereen deelneemt. Want het mag duidelijk zijn dat veel reacties
een duidelijk beeld geven over de school.
Wij gaan er van uit dat van elk gezin minstens één ouder deelneemt.
De kinderen vullen deze vragenlijst op school in. Die doen dus allemaal mee.
We hopen op een voor ons leerzaam resultaat.

Tevredenheid over en (nieuwe) ontwikkelingen op school
zijn natuurlijk ook onderwerp van gesprek met de
leerlingenraad.
We hebben een enthousiaste ploeg met leerlingen bij
elkaar, die daar vast graag met de directie over van
gedachten wisselt.
Op dit moment kunt u ook de planning van de ouderavonden invullen. Ouders met
meerdere kinderen op school krijgen iets eerder de gelegenheid om deze in te vullen, zodat
afspraken van verschillende kinderen bij verschillende
leerkrachten een beetje op elkaar afgestemd kunnen worden.
De planning voor ouders met één kind op school wordt iets
later open gezet. Ik hoop in ieder geval alle ouders te mogen
begroeten op school.
In de loop van de volgende week kunt u de portfolio’s van de
kinderen verwachten, zodat ook u de ouderavond voor kunt
bereiden als u dat wenst.
De afgelopen week is de samenstelling van de raad van elf voor de viering van carnaval
gemaakt.
We hebben een heel leuke prins, prinses, pliesie en nar
gekozen die zich de afgelopen week fantastisch presenteerden
in een geweldig gezellige carnavalsmiddag voor de bovenbouw.
De viering op 1 maart gaat met deze leerlingen heel wat
beloven. Er is nu al flink gehost, gezongen, gedanst en vooral
heel veel gelachen. Nu moet ik zeggen dat de commissie van
ouders en leerkrachten ook een geweldig programma heeft
voorbereid. Houd vooral PARRO in de gaten!
Tot die tijd wens ik u allemaal een fijne week, mede namens
het team van Weilust.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie

Tevredenheidsonderzoek 2018-2019
Ook dit jaar willen we graag weten hoe tevreden u bent over Weilust. Hiervoor gebruiken wij
de vragenlijst van Vensters, Scholen op de kaart. Hier kunt u later in het jaar ook de
resultaten inzien, nadat alles is verwerkt. Daarnaast kunt u hier ook de resultaten van het
leerlingtevredenheidsonderzoek
vinden.
Via onderstaande link komt u
bij het
oudertevredenheidsonderzoek:
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/33Y6V9J
Graag invullen voor 11 maart.

Beste ouders/verzorgers,
Het is binnenkort weer groot feest op Kbs Kielewei … DA ZIEDE ZO…..
Op maandag 25 februari om 08.30 uur zullen wij onze raad van 11,
nar, politieagent, prins en prinses voorstellen. U bent dan natuurlijk
van harte welkom. Let op: het is niet de bedoeling dat de kinderen
deze maandag al verkleed naar school komen. Iedereen houdt zijn
feestkustuum geheim tot vrijdag 1 maart. De kinderen mogen wel
een gek hoedje en een maffe (zelfgemaakte) feestbril opzetten
(thema: Da ziede Zo).
Tevens start die maandag het schoolbrede carnavalsproject. Alle
juffen en meesters geven de hele week lekker carnavalsles en gaan
de ramen leutig versieren in de kleuren rood en oranje. Zoals u weet de kleuren van Ut
Kielegat. Ook hangen we de carnavalsvlaggen buiten en is de naam ‘Kielewei’ aan de
Heerbaan- en speelplaatskant verlicht te zien.
Vrijdag 1 maart staat de carnavalsviering op Kbs Kielewei voor de deur. Dit jaar zal de viering
in het teken staan van een berg leutige klasoptredens, waar iedereen gezellig aan
meedoet. Nieuw dit jaar is dat een aantal kids uit groep 8 gaan Tonpraoten en een heuse
mauwsauwel ten gehore brengen.
De kinderen mogen/kunnen in de ochtend gewoon hun fruit en drinken meebrengen. De
ouderraad zorgt ‘s middags voor iets lekkers.
Tussen 08.20 en 09.00 uur zullen wij deze dag (1
maart dus!) feestelijk openen op het schoolplein met
onze eigen Oogheid, nar, pliessie en raad van 11. U
bent van harte uitgenodigd om met ons mee te
feesten tijdens deze opening. Ouders…. verkleed
uzelf leutig en blijft vooral niet aan de kant staan;
iedereen is welkom. Het motto dit jaar is ‘Da ziede
Zo…!’
Op school hebben wij de afspraak dat leerlingen geen
scherpe voorwerpen / objecten mee mogen nemen
naar school. Wij willen u vragen om hierop te letten bij het carnavalskostuum van uw kind.
Natuurlijk mogen de kinderen accessoires meebrengen, maar dan wel op eigen risico.
Serpentines zijn deze dag toegestaan, maar nepwapens, serpentine-spuitbussen en confetti
niet.
Tevens krijgen we dit jaar wederom hoog bezoek van Prins Daan van Ut
Kielegat met zijn hele gevolg. Hij zal rond 14.30 uur zijn opwachting maken
op de speelplaats en ook daarbij bent u van harte welkom (dit mag u niet
missen!)….denk eraan… wel oe kieltje aan en meedoen meej al die brakke.
Het belooft een knalfeest te worden. Zien wij u 1 maart om 14.30 uur?
Wij hopen op een gezellige en feestelijke dag…Da ziede zo….
Veul leutige groetselzzz van de Carnavalswerkgroep; alaaf!

ME EBBE NUN NIEUWE OOGHEID….
Vrijdag jl. was er een heuse Prins- en Prinsesverkiezing
op Kbs Kielewei. Heel wat dappere kids uit groep 8
gingen de strijd met elkaar aan om deze eretitel binnen
te slepen. Het werd dan ook een spannende strijd die
gelukkig geen verliezers kende, hoewel er hier en daar
wel een traantje vloeide. De kinderen moesten
speechen, polonaise in gang zetten, een playback
nummer uitvoeren, dialect vertalen en carnavaleske
plaatsnamen herkennen. Een onafhankelijk jury kwam
na lang wikken en wegen tot het volgende oordeel:
Pliessie: Sofie Nar: Dylan Prinses: Lotte Prins: Enzo

Ook de andere kinderen waren natuurlijk
top, en krijgen allemaal een plaatsje in de
raad van 11. Dus iedereen gaat gebroederlijk
en vooral samen het feest der feesten vieren
onder het motto: Da Ziede Zo.
Dun Oogheid Enzo verdient natuurlijk wat
extra aandacht. Enzo solliciteerde vorig jaar
met zijn Belgisch typetje, tijdens Weilust got
Talent, al naar de rol van Prins. Zijn
podiumervaring, guitige kop, gevoel voor
humor hebben de doorslag gegeven. Hij
speelde zijn kandidaatsrol met verve en door
zijn enthousiasme kan niemand aan de kant
blijven staan. We zijn dan ook stiktrots op
onze eigen leutvorst. Dit jaar zal hij niet
alleen als prins op het podium staan maar
ook als sauwelaar. Een nieuw leut item op Kielewei. Enzo is gek op Formule 1 en dat zie je
dan ook weer terug in zijn drive als Prins. Hij straalt en gaat er vast en zeker een mooi fisje
van maken. Het carnavalsbloed stroomt door zijn aderen en het feest is ‘m door zijn moeder
met de paplepel ingegeven. Een Prins van en voor alle kids, ouders, juffen en meneren. We
kunnen de sleutels van de school met een gerust hart aan hem toevertrouwen. Meneer Kees
heeft 1 maart niets te vertellen…Prins Enzo (?) en Prinses Lotte zwaaien immers de scepter.
Lotte staat aan de zijde van Dun Oogheid. Een stralend zonnetje, goedlachs en altijd vol
humor. Juist deze kenmerken maken haar tot een prinses die iedereen ziet zitten. Ook haar
gevatheid en guitige voorkomen maken haar tot een echte leutprinses. Ze is bovendien al
jaren dik bevriend met Dun Oogheid, dus die twee voelen elkaar goed aan. Met Lotte komen

we de feestvreugde wel door, want haar gedrevenheid zorgt ervoor dat het dak eraf zal
gaan. Ook zij komt uit een warm carnavalsnest.
Enzo denkt op dit moment na over zijn Prinsennaam, die zal maandag 25 februari om 8.30
uur bekend gemaakt worden. We zijn benieuwd. Wij wensen het hele gevolg van Kielewei
veul leut en dat ze iedereen maar goed besmetten met het leutvirus dat overal in de school
op de loer ligt……. A laaf A laaf A laaf You!
Houdoe
Oud Prins Nillus en zijn lieftallige pages Petra en Nicolle (reservepage: Nancy)
GEVONDEN VOORWERPEN

