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BIJLAGE
27-01 Buurtrail Brabantpark : STADSJUTTEN & TRAINEN TEGELIJK!
27-02 Chatime nieuwsbrief maart 2019

VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Vorige week heb ik u allemaal een verontrustend en
alarmerend mailtje moeten sturen over een van onze
jongste leerlingen.
De hulpdiensten hadden na ons contact met 112 de
hulpverlening opgeschaald naar maximaal niveau,
waardoor er een aantal politiewagens, ambulances en
zelfs een traumahelikopter naar de school werden
gestuurd. De hele wijk was in rep en roer.
Onze leerlinge werd naar Rotterdam gebracht voor
nader onderzoek.
We waren blij te kunnen melden dat zij diezelfde avond al was teruggebracht naar Breda, de
volgende dag naar huis mocht en afgelopen maandag terug op school was.
U begrijpt dus wel dat het allemaal gelukkig heel erg is meegevallen. Ze moet voor alle
zekerheid nog wel wat onderzoekjes ondergaan. Ik ben blij dat het ondanks alle commotie zo
is gelopen.
Ik wil u hartelijk bedanken voor alle positieve en belangstellende mail. Dat deed ons goed.
Gisteren hebben we als school onze maatschappelijke best gedaan
door de wijk te ontdoen van alle zwerfvuil. Er is weer een hoop afval
opgehaald, wat nu niet meer in de plastic soep terecht kan komen en
wat de omgeving van de school spic & span gemaakt heeft.
Een groot compliment voor onze leerlingen dat ze daar enthousiast
mee aan de slag zijn gegaan. We zijn trots op ze. Ik ga er van uit dat u
sfeerimpressies krijgt via PARRO.

Let goed op, want aanstaand weekend gaat
de zomertijd weer in (misschien wel een
van de laatste keren). Vergeet niet op tijd
de klok te verzetten, zodat al onze
vrienden en vriendinnen maandag weer op
tijd op school zijn.
Let verder ook goed op, want aanstaande
maandag is het 1 april. Een gewaarschuwd
mens telt voor twee.

Volgende week donderdag wordt u weer een
kijkje in de klas gegund. U bent weer van
harte welkom om in het lokaal van uw kind
informeel naar de vorderingen te komen
kijken en u bij te laten praten (al dan niet
door uw eigen kind) over alle activiteiten en
ontwikkelingen in de groep.

Daarna is het weer langzaam maar zeker tijd voor het
theoretische en praktische verkeersexamen voor de groepen 7.
Na zo’n intensieve verkeersweek van vorige week, zijn de
leerlingen vast goed voorbereid en we hopen dan ook dat
iedereen zijn diploma mee naar huis mag nemen. We hebben
daarvoor nog wel wat medewerking nodig over twee weken.
Komt u helpen?
De regiegroep ouderbetrokkenheid is de afgelopen week ook bij elkaar geweest. Hoewel er
vaak leden verhinderd zijn om aanwezig te kunnen zijn, maken we langzaam maar zeker
steeds weer kleine vorderingen. Aangezien we maar vier keer per jaar meer bij elkaar
komen, duren sommige trajecten wel wat langer, maar ik verzeker u dat er steeds weer iets
gebeurt om de betrokkenheid van de ouders groter te maken, waardoor het onderwijs aan
uw kinderen steeds meer iets van ons samen wordt. Want dat is waarnaar we streven.
Dit keer stonden de klassenouders nog een keer
op de agenda. De regiegroep ouderbetrokkenheid
en de ouderraad proberen hierin samen te
werken, zodat ouderparticipatie en
ouderbetrokkenheid steeds meer met elkaar
verweven gaan worden. Wij vinden dat belangrijk,
omdat ‘dezelfde taal spreken’ en samen staan
voor hetzelfde doel
belangrijk is voor het gevoel van veiligheid, structuur en duidelijkheid
voor onze leerlingen.
De volgende te maken stap is nu om van alle klassenouders een groep
te maken die van elkaar leert, met elkaar overlegt en elkaar
enthousiasmeert. Er worden steeds meer mooie dingen gerealiseerd.

Mooie voorbeelden zijn informele bijeenkomsten van ouders uit een klas,
schoonmaakavonden en natuurlijk niet te vergeten de wijze waarop mijn collega’s werden
gefêteerd op de juffen- en menerendag. Echt iets om trots op te zijn.
Mocht u opvoedings- of ontwikkelingsvragen hebben over of met betrekking tot uw kind,
dan kunt u 11 april weer om half negen (meteen bij
binnenkomst) in de personeelskamer van de school
terecht bij onze collega van het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG), mevrouw Lesley Feskens.
Zij gaat graag met u in gesprek over allerlei
opvoedingsvraagstukken en weet precies waar u de
beste passende hulp kunt krijgen voor uw kind.
Desgewenst kan zij u ook helpen bij allerlei aanvragen
voor zaken die onze leerlingen betreffen.
Maak er alsjeblieft gebruik van als je ergens mee zit. Zij zijn er voor. U knapt er van op en het
kind is er altijd bij gebaat.
Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie
OPSCHOONOCHTEND WOENSDAG 27 MAART SUCCES!
Vanaf 11.00 uur zijn we gisteren met alle leerlingen rondom de school zwerfafval gaan
opruimen!
Met wegwerphandschoenen voor de groepen 1/2, veiligheidshesjes, grijpers en
vuilniszakken voor de groepen 2/3 t/m 8 zijn de kinderen op het schoolplein, rondom de
school en in de wijk op zoek gegaan naar zwerfafval!
Hierbij hebben de kinderen ook het plastic afval
gescheiden van het restafval; plastic ging in de
oranje zakken en het restafval in de zwarte zakken.
De Gemeente heeft het afval wat we als school
hebben verzameld later die dag weer netjes
opgehaald.

MR LIDMAATSCHAP = ZEGGENSCHAP
Voor het komende schooljaar is de MR (Medezeggenschapsraad) op zoek naar nieuwe leden
voor de oudergeleding. Dat is goed nieuws voor u als ouder want MR-lidmaatschap staat
gelijk aan zeggenschap!
De raad heeft op veel terreinen het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.
Soms zelfs heeft de schoolleiding de instemming van de MR nodig om beleid te voeren. Als

lid van de MR hebt u hierin een stem! U bepaalt dus mede het beleid op school. Daarnaast is
het een mooie gelegenheid om de school en het basisonderwijs van binnenuit te leren
kennen.
We roepen daarom alle ouders die dit interessant vinden op zich kandidaat te stellen voor
een zetel in de medezeggenschapsraad. Voorwaarde is dat u een kind op Weilust op school
heeft.
Stuur uw kandidaatstelling per e-mail vóór vrijdag 10 mei 2019 naar mr_weilust@inos.nl.
Vermeld in uw e-mail uw naam, telefoonnummer en een korte motivatie van uw
kandidaatstelling. Uw motivatie zal worden weergegeven op de uiteindelijke stembiljetten
en op de website van de MR.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Weilust, onder het kopje ‘ouders’
vindt u informatie over de medezeggenschapsraad.
De schriftelijke stemming start op maandag 20 mei 2019 en zal afgesloten worden op vrijdag
7 juni 2019. De uitslag wordt aan de winnaars persoonlijk bekend gemaakt en gepubliceerd
in de Weilustwekker.
We zien u graag in onze raad!
Patrick van den Berg,
voorzitter MR Weilust
GEVONDEN VOORWERPEN

