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24-01  2e hands kinderkleding- en speelgoedbeurs Bavel 16 maart 2019 

24-02 2e hands kinderkledingbeurs Teteringen 23 maart 2019 

 

VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Het was een prachtige week. Goed bezochte ouderavonden en, voor 
zover ik na heb kunnen gaan, veel leuke gesprekken met tevreden 
ouders en leerkrachten en in sommige 
gevallen (met name groep 8) ook tevreden 
leerlingen. 
Maar het klapstuk van deze week was wel de 
opening van de carnavalsweek, met de 
bekendmaking van de Raad van Elf, de Politie, 

de Nar en natuurlijk de Prinses en de Prins.  
Eerst natuurlijk een woordje van dank aan Prinses Lotte, die voor 
deze dag de zieke Prinses Lotte (toevallig hè?) wilde vervangen. 
Morgen treedt de andere Prinses Lotte weer op als ze beter is.  
Naast die bekendmaking mocht ik voor de tweede keer, in mijn prachtig directeurspak 
gehesen,  de sleutel van de school symbolisch overdragen aan Prins Enzovoorts d’un 101. 
Een Prins die, evenals zijn Prinses, behoorlijk van de tongriem gesneden is en zich prima 

verwoordde naar alle ‘Kieleweiers’ en hun ouders, 
naar mij, maar vooral naar de toegesnelde pers, die 
daar een prachtige reportage van maakte voor de 
nieuwsuitzending van maandag jl. voor Omroep 
Brabant. Ik hoop dat u allemaal op televisie hebt 
kunnen zien hoe intensief op de Kielewei carnaval 
kan worden gevierd. Iedereen heeft al heel veel zin in 

vrijdag aanstaande. 
De werkgroep carnaval heeft een geweldig feest voorbereid. Ik hoop dat u vrijdag weer 
enthousiaste verhalen kunt horen. 



 
Onze juniorraad heeft ook een geweldig feest voorbereid, samen 
met hun begeleiders Suzanne (Gemeente Breda) en Youri 
(Surplus Welzijn). 
Hoewel het ‘Super Carna – knal – feest’, zoals zij het noemen, 
formeel geen activiteit van de school is, heb ik voor deze 
gelegenheid wel de aula van de school beschikbaar gesteld. 
Natuurlijk probeer ik hiermee de juniorraad een eerste keer te 
helpen om iets te organiseren.  
Het feest is natuurlijk voor de hele wijk, maar we hopen dat er veel leerlingen van Weilust 
(nu dus Kielewei) deelnemen, nu het voor hen een vertrouwde omgeving is. 
Ouders van de allerkleinsten in het eerste deel van de avond zijn welkom als zij (en het kind) 
het fijn vinden om hun kind(eren)  te begeleiden. 
De juniorraad – die in de loop van dit jaar aangevuld gaat worden met leerlingen van de 
andere basisscholen uit de wijk (Obs De Tweesprong en Cbs De Fontein) – doet erg haar best 
om leuke en mooie dingen voor de jeugd te organiseren, nu helaas twee jaar geleden het 
‘Jeugdcomité Heusdenhout’ ter ziele is gegaan. 
Laten we dus meewerken aan het succes er van. 
 

Even een minder leuk onderwerp, waar ik toch 
graag hier aandacht voor vraag. 
Ik wil zeker niets stimuleren, maar soms is het 
goed dingen te weten.  
Hieronder ziet u een uitnodiging voor een serie 
bijeenkomsten over ‘goed uit elkaar gaan’. 
De serie omvat 

vier thema-avonden voor wie zich afvraagt: blijven we bij 
elkaar of niet?  
‘Goed uit elkaar’ is een initiatief van het IMW in 
samenwerking met het CJG Breda.  
De avonden, op donderdagen in april en mei, worden 
verzorgd door CJG coaches, maatschappelijk werkers met echtscheiding als specialisatie, een 
sociaal raadsman en een advocaat.  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  
4 april: bij elkaar blijven of scheiden? Ontdek wat de voordelen en nadelen voor jou zijn.  
11 april: wat is het effect op je kinderen? 
18 april: wat zijn de financiële gevolgen? Kom meer te weten over voorzieningen van de 
overheid, wetten en regels. 
9 mei: de echtscheidingsprocedure, een advocaat of mediator, het ouderschapsplan. 
Tijd:      donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.  
Plaats van de bijeenkomsten:  het IMW in Willemstraat 20, vlakbij het NS station 
Breda.  
Waar wil jij meer over weten? Geef je op! Bel 076 – 530 58 88 (IMW) of mail 
antwoord@imwbreda.nl   
Ga naar www.imwbreda.nl en zoek op ‘Goed uit elkaar’ voor meer informatie. 
 

mailto:antwoord@imwbreda.nl
http://www.imwbreda.nl/


Nog één laatste negatief puntje betreft de verkeerssituatie.  
U weet dat we op school inmiddels trots zijn op de verkeerssituatie zoals 
die rond de school inmiddels is. De nieuwe wijkagent is gevraagd eens te 
komen kijken en we constateren toch dat er langzaam maar zeker steeds 
meer ouders – zeker bij slechtere weersomstandigheden – voor de school 
stoppen om kinderen in en uit de auto te laten. Dat blijft gevaarlijke 

situaties opleveren die niet nodig zijn. 
Dus de wijkagent heeft toegezegd dat er in de week na de 
carnavalsvakantie weer door de Gemeente gehandhaafd gaat 
worden. 
Let op…….. dat betekent dus dat alle overtreders bekeurd gaan 
worden. Zo ver ik weet, kost u dat € 90,00. Toch de moeite om 50 
meter verder te lopen en een paraplu in de auto te leggen. We 
hebben voldoende parkeergelegenheid rondom de school en 
natuurlijk niet te vergeten ‘de kiss & ride – strook’ aan de 
Heusdenhoutsestraat (Langs de Heerbaan). 
Zeg s.v.p. niet dat u niet gewaarschuwd was. 
Alles voor de veiligheid van alle kinderen. 

 
Tenslotte wens ik u en de kinderen een heel fijne week, vol leut, 
verbroedering, ontspanning en in ieder geval weer heel veel tijd en 
aandacht voor elkaar. 
Ik hoop iedereen weer ontspannen te mogen begroeten op 
maandag 11 maart. 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van ‘Kielewei’. 
 
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste ouders/verzorgers, 
 

…Het is morgen groot feest op KBS Kielewei …  
 

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. 
De kinderen mogen/kunnen in de ochtend gewoon hun fruit en drinken meebrengen. De 
ouderraad zorgt ‘s middags voor iets lekkers om te eten en te drinken.  
Tussen 08.20 en 09.00 uur zullen wij deze dag feestelijk openen op het schoolplein met onze 
eigen Oogheid Prins Enzo Voorts de 101ste, nar, pliessie, Prinses en raad van 11. U bent van 
harte uitgenodigd om met ons mee te feesten tijdens deze opening. Ouders…. verkleed uzelf 
leutig en blijf 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 om 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. Wij zien u om 14.30 uur 
toch ook? Leuk voor uw zoon/dochter 
   
Met leutige groetselzzz van de Carnavalswerkgroep 
 

GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 


