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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Als ik dit schrijf, zijn de leerlingen van groep 8 net
vertrokken naar het schoolkamp. Het weer is goed, de
sfeer zit er duidelijk in en ik zie alleen maar blije en
verwachtingsvolle gezichten en de nieuw
samengestelde groep begeleiders heeft er duidelijk ook
zin in. Ik ben benieuwd wat ik vanavond aantref als ik
op bezoek ga.
Als zij volgende week weer terug zijn, gaan ze natuurlijk
aan de slag met de voorbereidingen en het oefenen
voor de eindmusical.
Het gaat dus weer een gezellige drukte worden de komende periode.
Ik hoop dat de leerlingen van groep 8 hun schoolperiode
mooi kunnen afsluiten en dat zij de school met heel
mooie herinneringen gaan verlaten.
Er staat de komende week niet zo heel veel op het
programma en daardoor heb ik nu niet zo heel veel te
vermelden.
Waar ik het nog wel even over wil hebben is
het netwerk van IKC scholen in onze wijk
”Brabantpark/Heusdenhout”, gevormd door
Pcpo De Fontein, Obs De Tweesprong en
natuurlijk Kbs Weilust.
De animo voor de naschoolse activiteiten
binnen de wijk, waarbij de drie scholen uit
Heusdenhout en Brabantpark intensief
samenwerken valt nog een beetje tegen.
Wij proberen interessante activiteiten, dicht bij huis voor een heel kleine vergoeding te
regelen, met het doel dat de kinderen in de wijk elkaar beter gaan leren kennen, meer met
elkaar gaan spelen/optrekken, zodat Heusdenhout een nog mooiere plek gaat worden om te
leven en te wonen.

Wij proberen deze activiteiten mee te laten lopen met de pedagogische en didactische
benaderingen van de scholen en denken dus dat het goed is voor de ontwikkeling van onze
kinderen, waarbij iedereen kan kiezen wat bij zijn/haar talent past. Zou u nog eens willen
kijken naar het aanbod en er met uw
kind(eren) over willen praten, of zij deel
willen nemen. Mocht de bijdrage een
probleem zijn, kunt u gemakkelijk hulp
krijgen om daar toch aan deel te kunnen
laten nemen.
Deze cyclus staat Freerunner op het
programma voor de sportieve en lenige
leerlingen en voor de leerling die meer
creatief/cultureel talent heeft zijn er mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen
op het gebied van kunst maken van kosteloze materialen (afvalkunst), een dansshow te
maken of theaterles te volgen. Voor de meer taalvaardige talenten is er de mogelijkheid om
te snuffelen aan het beroep/hobby van journalist.
Van de activiteit rond ‘afvalkunst’ krijgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vandaag nog
een aparte flyer mee om nog eens de nadruk te leggen op alle mooie activiteiten die voor de
leerlingen in onze wijk wordt georganiseerd. Deze laatstgenoemde wordt zelfs wat
goedkoper aangeboden en mag ook contant betaald worden als aanmelden lastig voor u is.
Hier moet toch iets bij zitten waar uw kind belangstelling voor heeft of zijn/haar talent
verder in wil ontwikkelen?
Voor vragen en meer informatie kunt u steeds terecht bij e.van.vugt@breda-actief.nl of
m.van.der.schoot@nieuweveste.nl .
Inschrijven via: www.cultuurintrobreda.nl of www.sportintrobreda.nl
Neem er voor de aardigheid, samen met uw kind, eens een kijkje.
Ik wens u allemaal weer een heel fijne week.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie

KBS WEILUST VOOR DE ROPARUN vrijdag 24 MEI 2019

Zoals bekend, zijn we met de hele school druk bezig voor de Roparun en de sponsorloop op
vrijdag 24 mei .
De leerlingen zullen die dag in groepen van twee leerjaren hun rondjes lopen. De start en de
finish zijn op het schoolplein. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als de kinderen aangemoedigd
worden door hun ouders en andere belangstellenden. In onderstaand schema kunt u zien
wanneer uw zoon(s) of dochter(s) zullen lopen.
Tijdstip Sponsorloop
8.45 - 9.20 u
9.25 - 9.55 u
10.00 - 10.30 u
10.35 - 11.05 u
11.10 - 11.40 u
11.45 - 12.55 u
13.00 - 13.30 u
13.35 - 14.05 u
14.10 - 14.40 u
14.45 - 15.15 u

Groep
1/2a, 1/2b, 1/2c
1/2d, 1/2e, 1/2f
3a, 3b, 2/3
4a, 4b
5a, 5b
Pauze
6a, 6b
7a, 7b
8a, 8b
Gezamenlijke afsluiting met de gehele school op
het schoolplein o.a. bekendmaking opgehaald
bedrag

Om 14.45 uur zal er een centrale afsluiting plaatsvinden op de speelplaats. Hier zal tevens
het bedrag bekend gemaakt worden dat de kinderen bij elkaar hebben gelopen. U bent
hierbij van harte uitgenodigd!
Het is uiteraard de bedoeling dat de kinderen in sportieve kleren en buitensport-schoenen
naar school komen. De sponsorloop gaat onder alle weersomstandigheden door. Mocht er
slecht weer voorspeld zijn, geef uw kind dan een extra set droge kleren mee. De kinderen die
deze dag op de fiets naar school komen, kunnen hun fiets in de fietsenrekken plaatsen die
buiten de fietsenstalling staan. De fietsenstalling is die dag onderdeel van de looproute van
de kinderen en kan dus niet gebruikt worden. Bedankt voor uw begrip
Sportieve groeten,
Team Sprinters en het Team van de Weilust
Reminder: de sponsorbrieven en het geld kunnen de kinderen tot uiterlijk woensdag 22 mei
inleveren bij hun groepsleerkracht.

GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
AVONDVIERDAAGSE
De voorinschrijving van de avondvierdaagse zal dit jaar alleen op OBS de Tweesprong
plaatsvinden op woensdag 12 juni van 12.00 tot 13.00 uur. Uiteraard zijn ook de leerlingen
van Weilust van harte welkom om zich daar in te schrijven.
Daarnaast kunnen leerlingen zich ook nog op zaterdag 15 juni inschrijven van 10.00 tot 13.00
uur bij AH Bisschopshoeve en AH Brabantplein en bij PCP tijdens sport en spel. Leerlingen
krijgen nog een flyer mee waar alle informatie op staat.
Met vriendelijke groet, team avondvierdaagse Breda-Oost
ZWEM MEE TEGEN KANKER! SWIM TO FIGHT CANCER BREDA
Voor de allereerste keer organiseert Breda op zondag 1 september
2019 Swim to Fight Cancer Breda, een bijzonder en uniek event in de Bredase haven en de
singels. En het belooft een dag te worden om nooit meer te vergeten! Die
zondagmiddag maakt jong en oud een stevige vuist tegen kanker, want nog steeds gaan er
iedere dag teveel mensen dood aan kanker. Breda verdient het om zo’n prachtig event in de
stad te hebben. Daarom wordt er 2 kilometer of 250/500 meter gezwommen om zoveel
mogelijk geld op te halen voor Fight Cancer die het geld 100% doneert aan KWF voor
wetenschappelijk kankeronderzoek.
Leerlingen, ouders en verzorgers, juffen en meesters. Save the date! Be a fighter.
Schrijf je je nu in, dan ben je één van de Early ducks. Dan betaal je voor de Swim slechts €
49,95 inschrijfgeld in plaats van € 75,00. Voor de Junior Swim betalen kinderen slechts €
15,00 in plaats van € 25,00.
Iedereen is welkom op 1 september a.s. Opa’s, oma’s, ouders, vriendjes, collega’s, juffen en
meesters. Moedig aan. Zwem mee. Doneer mee. Help mee.

