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VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 

We vierden vorige week vrijdag een heel fijn Koningsfeest. 
Weliswaar wat aan de koude kant, maar heel goed 
georganiseerd en heel erg naar tevredenheid van de 
leerlingen. Op en rond het schoolplein heerste een heel 
gezellige sfeer en ook op de spotvelden van PCP was het een 
sportief gekrioel van enthousiaste en hard werkende 
leerlingen. 

Gisteren was het praktisch verkeersexamen van de groepen 7, 
wat ook weer een succes is geweest.  
Op het moment dat ik dit schrijf, weet ik nog niet of iedereen 
het verkeersdiploma volledig heeft behaald, maar ik heb er alle 

vertrouwen in. 
Wat mij bij bovenstaande 
activiteiten opviel, was de 
aanwezigheid van heel 
veel enthousiaste hulpouders. Zowel op Koningsdag als 
bij het verkeersexamen liepen tientallen vaders, 
moeders, maar ook opa’s en oma’s door de school om 

te helpen. 
Dat gaf mij een bijzonder warm gevoel. 
Het blijkt dus dat we steeds weer voldoende ouders bereid vinden om ons te ondersteunen 
bij het organiseren van (leuke dingen bij) het onderwijs. 
Dat geeft ook een heel leuke sfeer om ouders zo onderling aan het werk te zien voor de 
school. 



Heel hartelijk bedankt daarvoor. De ouderhulp en de 
ouderparticipatie zijn blijkbaar helemaal op orde op onze school. 
De ouderbetrokkenheid (die wij nu drie jaar erg proberen te 
stimuleren) neemt ook duidelijk toe. Veel ouders hebben een 
mening over goed onderwijs en volgen het kritisch, maar ook 
positief. De meeste ouders weten ons te vinden om hun 
problemen of vragen op de juiste plaats weg te leggen. 
Nog belangrijker is dat ouders hun kinderen volgen, stimuleren en waar nodig helpen in hun 
ontwikkeling. 
Natuurlijk valt er ook wel eens een kritische noot, waarbij we af en toe moeten slikken, maar 
meestal blijkt daar ook betrokkenheid onder te zitten, of gewoon goed proberen te zorgen 
voor zoon of dochter. 
Vanaf deze plaats wil ik graag eens hartelijk ‘dank je wel’ zeggen voor die hulp.  

Natuurlijk moet ik hier ook de 
ouderraad noemen, maar zonder alle 
‘helpende handjes’ krijgen die het 
ook niet alleen met ons team voor 
elkaar. 
 

Morgen zijn alle leerlingen en leerkrachten vrij in verband met Goede Vrijdag en daarna 
twee weken heerlijk vakantie.  
Ik hoop dat u daar lekker van geniet en leuke 
plannen uit kunt gaan voeren met het hele gezin. 
Na de vakantie kunnen ouders hun kind 
inschrijven voor het talentenprogramma van de 
IKC netwerkschool Brabantpark/Heusdenhout. 
Ik stuurde u daar woensdagmiddag een mail over. 

Op woensdag 8 mei zijn daar mensen voor 
op onze school om te helpen bij de 
inschrijving. Zoals gezegd is de deelnameprijs 
bewust heel laag gehouden om er toch maar 
zeker van te zijn dat iedereen deel kan 
nemen. Mocht het nodig zijn, kunt u hulp 
krijgen bij het aanvragen van de bijdragen bij 
het sport- en cultuurfonds. Iedereen moet 
dus mee kunnen doen. 

 
Het is jammer dat het eerste programma voornamelijk is afgestemd op de groepen 5 tot en 
met 8. De netwerkregisseurs die dat gaan regelen zullen ook in het volgende schooljaar voor 
programmaonderdelen zorgen voor jongere leerlingen. 
Ik hoop echt dat u er serieus naar kijkt en er gebruik van maakt. Er 
zit veel energie van school en vrijwilligers en subsidie van de 
Gemeente in. Wij denken dat uw kind er mee gebaat is om samen 
met andere kinderen uit de wijk op onderzoek te gaan naar waar 
hun talenten of belangstellingen liggen en daaraan samenwerken, 
waardoor ze hopelijk meer samen gaan spelen.  
 



Ik wens u een heel fijne tijd met hele vrolijke Paasdagen, mede namens het team van 
Weilust. 
Met vriendelijke groet, 
 
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 
 

VAN DE OUDERRAAD 

Vandaag staat Weilust de hele dag in het 
teken van Pasen.  De kinderen zijn de 
viering rustig begonnen met een gezellig 
ontbijtje in de klas. Daarna zijn ze op 
bezoek gegaan bij de kapel van 
Heusdenhout.  Vanmiddag gaat de 
bovenbouw aan de slag met  het versieren 
van de Palmpasen takken.  Een oude 
katholieke gewoonte met het traditionele 
broodhaantje erop.  
 
Voor de onderbouw staat de middag in het 
teken van de Paashaas. Er zal een echte 
paashaas op bezoek komen die voor alle 
kinderen wat gaat verstoppen. Zij krijgen 
daarna een lekkere traktatie. 
 
We willen graag de leerlingen (en 
docenten) van het Cingel College in Breda 
hartelijk bedanken. Zij hebben de mooie 
broodhaantjes en de lekkere traktatie 
voor onze leerlingen gemaakt. Echt super 
dat ze onze kinderen zo hebben 
verwend!!  

 
We wensen jullie allemaal een vrolijk Pasen en een fijne vakantie. 
 
De Ouderraad 
 
VAN DE MR (MEDEZEGGENSCHAPSRAAD) 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Onlangs heeft in de Weilustwekker een oproep gestaan om uzelf op te geven voor een plek 
in de personeelsgeleding van de MR. U heeft nog tot 10 mei 2019 om u daarvoor aan te 
melden. 
 
Wanneer u als ouder in de MR plaatsneemt, stelt u zich in de gelegenheid om over allerlei 
zaken mee te praten en advies uit te brengen naar de directeur.  



Dit doet u samen met nog twee ouders en drie leerkrachten. De MR heeft regelmatig een 
adviserende rol maar vaak ook een doorslaggevende rol. Er is voor bepaalde veranderingen 
binnen school nu eenmaal toestemming nodig van de MR. Daarom zeggen wij, als zittende 
MR-leden, LIDMAATSCHAP = ZEGGENSCHAP. 
 
Mocht u vragen hebben over de MR of u zich als kandidaat aan willen melden dan kunt u 
contact opnemen via kbsweilust_mr@inos.nl. Wij zien uw kandidaatstelling graag tegemoet!  
 
Namens de MR, 
 
Patrick van den Berg 
Voorzitter 

 
 
GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 

mailto:kbsweilust_mr@inos.nl


 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

ZOMERKAMPEN BREDA 
De Zomerkampen Breda zijn opgericht om kinderen uit Breda en omstreken een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen. Elk jaar zet een enthousiast team van vrijwilligers zich in 
om dit mogelijk te maken. Een weekje Zomerkamp is voor kinderen een avontuurlijke en 
leuke ervaring die ze niet snel zullen vergeten! Schrijf uw kind daarom nog vandaag in (zie 
ook bijlage).  
 
Stichting Zomerkampen Breda laat kinderen stralen!'  
 
OP REIS MET PETRUS EN PAULUS! 
Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op het Geloofsfeest voor 
kinderen op 29 juni 2019 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van 
harte welkom (zie ook de bijlage).  
 
Deze keer gaat het Geloofsfeest over de Heilige Petrus en Paulus. Zonder auto, brommer of 
vliegtuig hebben ze geweldige afstanden afgelegd om overal over Jezus te vertellen. Op 29 
juni gaan we met ze mee op avontuur! Kort samengevat bestaat het programma uit: theater, 
knutselen en verhalen. Kijk op www.gezinengeloof.nl/feest voor alle informatie. 
Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het 
vormingscentrum van het Bisdom van Breda - en verschillende parochies uit het bisdom. 

http://www.gezinengeloof.nl/feest

