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VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 
In deze Weilustwekker aandacht voor meer informatie over andere 
schooltijden die we volgend schooljaar in gaan voeren (zie 
berichtgeving hieronder).  
Op deze manier informeren we u opnieuw over de zaken die met de 
medezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van ouders en 
schoolteam, uitvoerig zijn besproken. 
In de loop van de komende weken zullen we u steeds verder 
informeren.  

Mochten er vragen zijn, horen wij die graag van u. 
 
De school heeft inmiddels een nieuwe conciërge. Meneer Walther werkt 
inmiddels op een andere school en nu werkt meneer Johan van de Haar bij 
ons. Tot de zomervakantie is meneer Johan alleen nog maar op dinsdagen en 
donderdagen bij ons, maar het is de bedoeling dat hij na de zomervakantie de 
hele week beschikbaar is voor Weilust. 
Wij wensen meneer Walther een fijne tijd op zijn nieuwe school en meneer 
Johan een fijne tijd bij ons. 
 

Ook juffrouw Nancy heeft er voor gekozen om een andere baan te 
zoeken. Zij blijft wel bij het bestuur werken, maar in een andere 
functie. Zodra we voor haar een goede vervanger hebben 
gevonden, gaat zij werken op het Breda College. Dat is een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij gaat aan de slag binnen de 
administratie van de school. 
Wij zullen juf Nancy met haar vrolijkheid en enorme inzet missen, 
maar wensen haar heel veel plezier en succes in haar nieuwe baan. 

We gaan aan het einde van het schooljaar afscheid van haar nemen. 
 



U merkt wel dat het steeds moeilijker wordt voor de school om 
vervangers te vinden. Het lukt ons nog steeds goed om zaken te 
regelen, maar we merken wel dat het niet lukt om steeds dezelfde 
vervanger voor een groep te krijgen. Dat vinden wij dan ook heel 
vervelend voor de kinderen die steeds maar moeten wennen aan 
andere gezichten. Voor sommige leerlingen is dat heel lastig, terwijl 
anderen er veel minder moeite mee hebben.  
Ik mag zeggen dat ons team heel hard werkt om de vervangers 
goed op te vangen en te helpen, waardoor de kwaliteit van het 
onderwijs toch goed blijft, maar we zagen het liever anders. 
Wij bedanken de ouders van wie de kinderen het overkomt dat zij een tijdje steeds andere 
vervangers krijgen heel erg voor hun begrip.  
Wij proberen in ieder geval te voorkomen dat we regelmatig leerlingen naar huis moeten 
sturen, wat we helaas al één keer hebben moeten besluiten. 
 

De zomertijd is ingegaan. We gaan dus een mooie tijd 
tegemoet. De collega’s zijn druk aan de slag geweest met het 
organiseren van het Paasfeest en Koningsdag, die de komende 
weken weer op het programma staan. Ik heb de draaiboeken 
al een beetje gezien en naar mijn gevoel worden het 
inhoudsvolle en sportieve dagen voor de leerlingen, gevolgd 
door veel vrije dagen in de meivakantie. 

 
Voor nu wens ik u al vast een heel mooie week, mede namens het team van Weilust. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 
 
ANDERE SCHOOLTIJDEN 
 
Graag willen wij u hierbij op de hoogte 
brengen over de stand van zaken 
omtrent andere schooltijden. Over alle 
stappen is zorgvuldig nagedacht en 
gesproken met alle leerkrachten en de 
MR en er is besloten dat we komend 
schooljaar nieuwe schooltijden in gaan 
voeren.  
De nieuwe schooltijden worden 8.30-14.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Op woensdag van 8.30-12.15. 
 
OVERBLIJVEN (TSO) EN DE LUNCH 
De tijd van de middagpauze is 45 minuten, waarbij de kinderen eerst de lunch in de eigen 
klas hebben. Dit onder toezicht van de leerkracht. Hierdoor wordt er op een ontspannen en 
in een vertrouwde sfeer gegeten. Alle kinderen die hun boterham nog niet helemaal op 
hebben, krijgen extra tijd tijdens de pauze onder leiding van een pedagogisch medewerker. 



Na de lunch gaan de kinderen naar buiten voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Ze worden 
begeleid door pedagogisch medewerkers en TSO vrijwilligers. De leerkrachten hebben in 
deze tijd dan pauze. De lunch en de pauzes voor de kinderen vinden plaats in verschillende 
tijdsblokken waardoor er minder kinderen tegelijk op het schoolplein spelen en er meer rust 
en toezicht is.  
 
KOSTEN 
In principe eten vanaf het begin van het nieuwe schooljaar alle kinderen op school. Mocht u 
daar bezwaar tegen hebben en thuis willen eten met de kinderen, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur. Bij deelname aan het overblijven (TSO) zijn er kosten aan 
verbonden die we door een efficiënte organisatie laag hebben gehouden. De school neemt 
een deel van de kosten op zich door de leerkrachten in te zetten bij de lunch. De pauzetijd 
wordt met pedagogisch medewerkers en TSO vrijwilligers ingevuld. Dit deel van de kosten 
wordt bij de ouders neergelegd in de vorm van een bijdrage van € 125,- per kind per jaar  
(= € 0,80 per dag). Ouders die in de problemen komen door deze jaarlijkse bijdrage, kunnen 
tijdig contact opnemen met de directeur om gezamenlijk tot een financiële oplossing te 
komen 
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de vastgestelde ouderbijdrage en zal aan 
de hand van de evaluaties deze bijdrage elk jaar opnieuw bekijken. 
Mocht u als vrijwilliger willen helpen dan kunt u zich opgeven bij Hilda Delacourt.  De 
vrijwilligersvergoeding is € 4,50 per uur. Hierover volgt in de volgende Weilustwekker meer 
informatie. Het team van Weilust is klaar voor deze mooie stap in de toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op donderdag 11 april  komt de schoolfotograaf 
op onze school.  We gaan weer ons best doen om 
alle 500 kinderen mooi op de foto te krijgen en te 
zorgen voor gezellige groepsfoto's. Dit gebeurt 
allemaal onder schooltijd.  
  
De fotograaf geeft ook weer de mogelijkheid om 
broers/zussen gezamenlijk op de foto te 
zetten.  Dit betreft alleen de leerlingen van 
Weilust.  Wilt u uw kinderen gezamenlijk op de 
foto laten zetten, dan kunt u met uw kinderen om 
11.45 uur of om 15.15 uur naar de fotograaf komen.  Er is een fotograaf in de speelzaal 
(kleine gymzaal bij de hoofdingang) en één in het lokaal van het taalpaleis (boven bij de 
groepen 8)  
  
Ook dit jaar houden we rekening met de overblijf- en Bso kinderen. Onze collega's van Kober 
helpen mee om deze kinderen tijdens de overblijf en Bso met hun broers/zussen op de foto 
te laten zetten.  



  
We proberen iedereen tussen de middag en na school zo snel (en goed) mogelijk op de foto 
te zetten. We hopen op uw medewerking en geduld als kinderen even op elkaar moeten 
wachten.  
  
Om misverstanden te voorkomen willen wij nogmaals benadrukken dat alleen leerlingen van 
Weilust op de broer/zus foto kunnen gaan.  Wij hebben een krappe planning en daarom 
geen tijd om ook baby's, peuters en oudere broers/zussen mee op de foto te laten gaan. 
  
Wij zullen er gedurende de hele dag bij zijn om alles in goede banen te leiden. 
  
Met vriendelijke groet, 
de ouderraad van Kbs Weilust 
 

KONINGSSPELEN GROEP 1 T/M GROEP 4 
 

Dit jaar zijn de Koningsspelen op vrijdag 12 april (een 
week voor de meivakantie). Het wordt net als 
voorgaande jaren weer een gezellige dag met veel 
spellen, kronen en oranje.  
 
We starten de dag gezamenlijk om 8.30 uur op het 
schoolplein met de Pasapas-dans.  
Oefent u ook vast?! De kinderen gaan na de opening 
met hun leerkracht mee naar binnen. De docenten 
zullen in de buurt van 'hun toegang' staan. Er is dus geen 
inloop bij de klassen. Deze dag zorgt de Ouderraad voor 
fruit, drinken en wat lekkers. Mocht uw kind specifieke 

dieet- en of eetgewoontes hebben, vragen wij u zelf wat mee te geven. De spelletjes - 
ochtend eindigt op gewone tijd om 11.45 uur. Na de middagpauze gaan de kinderen 
gewoon naar de klas om daar nog een oranje-lesprogramma te hebben. 
Diverse klassen zijn nog op zoek naar ouders die willen 
komen helpen in de ochtend, het liefst 4 per groep. Elke 
groep is verantwoordelijk voor het verloop van 1 spel. 
Met vier ouders kunnen er steeds 2 ouders met de groep 
en leerkracht meelopen en de andere 2 ouders blijven 
bij het spel. Halverwege de ochtend kan dan gewisseld 
worden. Heeft u zin en tijd om te komen helpen, we 
hebben weer leuke spellen voorbereid. De uitleg van de 
spellen en het verloop van de ochtend zal zijn om 8.40 
uur in de aula plaatsvinden. De spellen starten klokslag 
9.00 uur. Graag aanmelden bij de leerkracht. 
 

 
 
 



PAASVIERING KBS WEILUST DONDERDAG 18 APRIL   
 

Donderdag 18 april, op Witte Donderdag, zal 
op Weilust de Paasviering plaatsvinden. 
De viering zal onder andere bestaan uit een 
bezoek aan de Annakapel.  
De groepen 2 t/m 4 brengen al een dag eerder, 
woensdag 17 april een bezoek aan de kapel en 
de groepen 5 t/m 8 op donderdag 18 april zelf. 
Daarnaast zullen we de Paasviering op 
donderdag 18 april  starten met een ontbijtje 
op school voor alle kinderen en zullen de 

groepen 1 t/m 4 in de middag Paaseitjes gaan zoeken en 
gaan de groepen 5 t/m 8 een Palmpaastak knutselen. 
Verder zal ook een kleine traktatie namens de Ouderraad 
uitgedeeld worden. 
U ontvangt maandag op Parro nog extra informatie omtrent 
het op school ontbijten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Kbs Weilust en de Ouderraad     
 

GEVONDEN VOORWERPEN  

 


