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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Ik hoop dat u allemaal van een paar heerlijke weken hebt kunnen
genieten. Het weer was in ieder geval heel goed. Ik hoor om me heen dat
iedereen weer helemaal klaar is voor de laatste periode van dit
schooljaar.
Op de maandag van de tweede vakantieweek werd de school
onaangenaam verrast door de melding van een serieuze inbraak. Op
mijn kamer werd een ruit ingegooid met een stoeptegel, werd een kast
opengebroken en heeft men een klein kluisje van de muur weten te
wrikken, met toch een behoorlijke inhoud, wat daar tijdelijk in
opgeborgen was. Dus al met al een hoop schade en een hoop gedoe
met mails, politie, verzekeringen enzovoorts.
Jammer van dit vervelende begin, maar gelukkig zijn alle leerlingen weer in goede
gezondheid terug op school en hebben het zo te zien weer prima naar hun zin op school. Dat
is toch het belangrijkste.
Deze week kunnen onze leerlingen (en alle andere kinderen uit de wijk) zich inschrijven voor
‘ontdek je talent’. Een mooi nieuw project met allerlei activiteiten na school.
Vanmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur zal Marc van der Schoot op onze school aanwezig zijn
om u of de kinderen eventueel te helpen met inschrijven of om meer informatie te geven.
Mocht u online inschrijven moeilijk vinden, kan dat ook
mondeling via hem.
Helaas is in het programma niets opgenomen deze keer
voor de groepen 3 en 4 (of lager). Dan proberen we een
volgende keer aan te passen, zodat er ook voor hen een
aanbod komt wat ook interessant is.
We willen graag dat dit project een succes wordt.

De kinderen krijgen namelijk activiteiten in de wijk aangeboden (ze kunnen er dus zelf heen
en hoeven niet perse steeds te worden gehaald en gebracht).
Ze maken kennis met veel leerlingen uit de wijk, waardoor ze veel meer vriendjes en
vriendinnetjes in de buurt krijgen en elkaar beter gaan begrijpen.
Het is heel betaalbaar gehouden. Hetgeen ouders bij moeten dragen is echt minimaal
gehouden en voor diegenen die dat nog moeilijk vinden, kan (eventueel met hulp) een
beroep gedaan worden op het sport- en cultuurfonds. Daar weet Mark morgen ook meer
van af.
De school vindt het belangrijk dat onze leerlingen voldoende tijd
besteden na schooltijd aan sport en aan cultuur (daar hoort ook
wetenschap, techniek, natuur en milieu bij). Daarom werken wij
heel graag mee aan het slagen van dit mooie project, dat over een
tijdje overal in de stad binnen de wijken gerealiseerd gaat worden.
Op deze manier gaat het leren na schooltijd gewoon door op een
heel plezierige wijze.
Om zeker te weten dat iedereen goed op de hoogte is, volgt
hieronder nogmaals de informatie in blauw die voor u en uw
kinderen van belang is. Om die reden geven we het donderdag
ook nog een keer voor alle zekerheid op papier mee. We willen
echt iedereen bereiken. Gisteren zijn de kinderen in de klas ook
al een keer gemotiveerd om deel te nemen door de netwerkregisseurs; Eveline van Vugt en
Marc van der Schoot, die hiervoor speciaal zijn aangenomen.
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 13 mei begint het Ontdek je talent programma. Kinderen uit de wijk kunnen
na schooltijd deelnemen aan één van de aangeboden activiteiten op een locatie in
Brabantpark en Heusdenhout.
Wat is Ontdek je talent?
Ontdek je talent is een nieuw naschools programma waaraan kinderen gedurende het
schooljaar (in 4 blokken van 6 weken) zoveel mogelijk, aansluitend aan schooltijd kunnen
deelnemen. De activiteiten zijn afwisselend en hebben verschillende thema’s, waarbij ze na
6 weken echt kunnen zeggen ‘iets’ geleerd te hebben. Het is dus veel meer dan alleen maar
kennis maken met cultuur, sport, natuur, enz. Na afloop van het programma kunnen
kinderen presenteren wat ze geleerd hebben.
Waar
De activiteiten zullen plaatsvinden op en rondom één van de scholen Weilust, De
Tweesprong en de Fontein. Na inschrijving krijgen jullie per mail een bevestiging van
inschrijving waar ook de locatie in beschreven staat.

Wanneer
Activiteit
Hoe word ik een
freerunner?

Lets dance! Maak je
eigen dansshow

Afvalkunstenaars

Theaterlessen

Hoe word ik een
journalist?

Datum
Maandag 13 mei
Maandag 20 mei
Maandag 27 mei
Maandag 3 juni
Maandag 10 juni
Maandag 17 juni
Maandag 13 mei
Maandag 20 mei
Maandag 27 mei
Maandag 3 juni
Maandag 10 juni
Maandag 17 juni
Dinsdag 14 mei
Dinsdag 21 mei
Dinsdag 28 mei
Dinsdag 4 juni
Dinsdag 11 juni
Dinsdag 18 juni
Woensdag 15 mei
Woensdag 22 mei
Woensdag 29 mei
Woensdag 5 juni
Woensdag 12 juni
Woensdag 19 juni
Donderdag 16 mei
Donderdag 23 mei
Donderdag 6 juni
Donderdag 13 juni
Donderdag 20 juni
Donderdag 27 juni

Voor wie?
Groep 5 t/m 8

Tijd
15.30 – 17.00 uur

Groep 5 t/m 7

15.45 – 16.45 uur

Groep 5 t/m 7

16.00 – 17.00 uur

Groep 5 t/m 7

12.45 – 13.45 uur

5 t/m 8

16.00 – 17.00 uur

Bijdrage
De bijdrage per kind per week bedraagt 2 euro per activiteit (= € 12,- per 6 weken). Is het
financieel niet mogelijk dit te betalen, dan kunt u een aanvraag indienen bij Jeugdfonds
Sport & Cultuur Breda, kijk op de website voor de spelregels en hoe je een aanvraag in kunt
dienen. www.jeugdfondssport.nl/breda of www.jeugdfondscultuur.nl/breda Om voor de
bijdrage in aanmerking te komen, ga je een ‘abonnement’ aan voor een jaar van dit ‘Ontdek
je talent’ programma.
Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan vanaf 6 mei via www.cultuurintrobreda.nl of www.sportintrobreda.nl.
Onderaan de pagina kunt u op het kopje inschrijven klikt, kunt u de activiteiten vinden. In
het geval dat u er niet aan uitkomt en/of hulp nodig heeft is dit mogelijk. Hieronder is te zien
wanneer en wie u kan helpen.

Basisschool de Tweesprong, Gré van Pelt
Basisschool Weilust, Madelon Bakker
Basisschool de Fontein, mevr. Evelien Maes
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eveline van Vugt of Marc van der
Schoot. Beide zijn op donderdag 9 mei van 14.30 tot 16.00 uur op basisschool de
Tweesprong en Weilust aanwezig. Contact opnemen kan via e.van.vugt@breda-actief.nl of
m.van.der.schoot@nieuweveste.nl.
Met vriendelijke groet,
Eveline van Vugt en Marc van der Schoot
Namens kernteam IKC Brabantpark/Heusdenhout
(Breda Actief, Surplus Welzijn, KIK, Bloem, Edux Onderwijspartners, BS Weilust, De
Tweesprong, De Fontein en Nieuwe Veste, Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda en gemeente
Breda)

Tenslotte nog een kort bericht, in groen, van het dit jaar
toegevoegde directielid op Weilust, die ons binnenkort al weer
moet gaan verlaten vanwege het heuglijke feit dat zij een
eigen school heeft toegewezen gekregen voor het volgende
schooljaar.
Uiteraard wensen wij Hilda daar veel succes toe, maar vooral
heel veel plezier.
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Dit schooljaar heb ik als toegevoegd directielid met veel plezier gewerkt op jullie school.
Graag wil ik jullie informeren dat ik per 1 augustus 2019 een nieuwe baan heb als
locatieleider op Kbs De Wegwijzer. Dit schooljaar blijf ik hier nog werken, maar ben ik ook
regelmatig op De Wegwijzer te vinden. Ik wil jullie alvast bedanken voor de fijne
samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt
Ik wens u allemaal weer een heel fijne week.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie.

KBS WEILUST VOOR DE ROPARUN 24 MEI 2019

Op vrijdag 24 mei zal onze school samen met Team Sprinters Breda een sponsorloop
organiseren. De opbrengst zal gaan naar Stichting de Roparun.
De Roparun is een 48 uur durende non-stop hardloopestafette van Parijs naar Rotterdam.
Hiermee wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. Niet voor onderzoek, maar voor de
ondersteuning van patiënten die lijden aan deze afschuwelijke ziekte. Hierbij kun u o.a.
denken aan financiering van pruiken, aangepaste vakanties, inloop- of logeerhuizen en
hoofdhuidkoelers (een apparaat waar de haaruitval van een chemokuur beperkt blijft of zelfs
helemaal voorkomen kan worden). In het pinksterweekend gaan ongeveer 350 teams van
start om 540 kilometer hard te lopen. Eén van die teams is Team Sprinters.
De leerlingen zullen op vrijdag 24 mei rondjes rennen rond de school. Hiervoor kunnen ze
zich laten sponsoren door bv. ouders, familieleden en kennissen.
Aanstaande vrijdag 10 mei komt Team Sprinters bij ons op school langs elke groep om een
praatje over de Roparun en het goede doel te houden en een uitleg over de sponsorloop te
geven.De kinderen krijgen hierna een ouderbrief en een sponsorlijst mee, waarna zij
sponsoren kunnen gaan zoeken binnen de familie- en kennissenkring.
Het sponsorgeld kunnen de kinderen tot en met woensdag 22 mei inleveren bij hun eigen
leerkracht.
In de week voor de Roparun zullen we u in de Weilustwekker verdere informatie geven over
de Sponsorloop van vrijdag 24 mei!
We hopen dat we op deze manier met Kbs Weilust een bijdrage te kunnen leveren aan het
goede werk dat stichting Roparun doet!
Voor meer informatie: www.teamsprintersbreda.nl en/of www.roparun.nl
LERAAR VAN HET JAAR 2019
Tientallen leerkrachten en conciërges werden de afgelopen weken aangedragen voor de
verkiezing Leraar van het Jaar 2019 van BN DeStem. Vanaf nu kan er gestemd worden op de
genomineerden uit West-Brabant. Kbs Weilust is maar liefst met 3 kandidaten in de lijst
vertegenwoordigd. Een prachtig signaal van ouders en/of kinderen. De genomineerden zijn:
juf Annemarie (gr. 1/2A), juf Michelle (gr. 7B) en meneer Ruud (gr. 8B).
Wij willen u dan ook vriendelijk vragen thuis te stemmen op de kandidaat van uw voorkeur.
Ook als u de betreffende leerkrachten niet kent, mag/kan u natuurlijk gewoon op ze
stemmen.
Dank voor de medewerking en we wensen Annemarie, Michelle en Ruud veel plezier en
succes met deze blijk van waardering.

De finaledag is op woensdag 5 juni tijdens het Onderwijsgala op het Graaf Engelbrecht in
Breda. In de finale komen vijf docenten uit het basisonderwijs (degenen die dus nu de
meeste stemmen krijgen), drie docenten uit het voortgezet onderwijs en drie conciërges. Zij
zullen dan strijden om de bekers, titel en de eer. U kunt stemmen tot 14 mei a.s. via de
onderstaande link. Steun Weilust en laat uw stem vooral niet verloren gaan! Een mooie
manier om de school van uw zoon/dochter te profileren en mee te werken aan onze
naamsbekendheid.
Team Kbs Weilust
https://www.bndestem.nl/brabant/leraar-van-het-jaar-2019-west-brabant-destembussen-zijn-geopend~ae5c7a04/

Leraar van het Jaar 2019
West-Brabant: de stembussen
zijn geopend! | Brabant |
bndestem.nl
www.bndestem.nl

GEVONDEN VOORWERPEN
Er is een RABObank pas gevonden op naam van E.A.H. Huijben. Is het uw pas dan kunt u
deze ophalen bij de administratief medewerkster van de school.

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
SUMMER CAMP
Summer Camp is een leuke vakantieweek geheel in het Engels.
De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en gaan met de Engelse taal aan de slag.
Door middel van creativiteit, sport, dans, zingen en ook een deel les in het Engels zijn de
kinderen op een leuke praktische manier met Engels bezig.
Onze ervaring is dat deze ontspannen manier er juist voor zorgt dat kinderen veel opsteken
van deze vijf dagen.
Summer Camp is er voor alle kinderen van de basisschool (groepen 1 t/m 8*)
Summer Camp in Breda: BS De Zandberg, Zandbergerlaan 60-62, Breda
* Voor de jongeren uit groep 8 die een extra uitdaging nodig hebben is er Teen Camp.
Jongeren uit de hele wereld komen hier bij elkaar om hun Engels verder te verbeteren en
een fantastische tijd te beleven.
Voor de ene leerling een wenselijke verbetering van de Engelse taalkennis, voor de andere
leerling de mogelijkheid om de kennis van het Engels toe te passen in een internationale
omgeving.
Ter informatie:
Summer Camp in Breda: € 285,Teen Camp (voor groep 8) op Kasteel Assumburg of Landgoed Rhijnauwen: € 785,Aanmelden Summer Camp: www.summercamp.nl/locaties/
Aanmelden Teen Camp: www.summercamp.nl/aanmelden-teen-camp/

