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VAN HET TEAM
Beste ouders en/of verzorgers,
We hebben mooie dingen gedaan en gezien in de afgelopen twee
weken. Er waren schoolreizen, veel vrije dagen en natuurlijk de
sponsorloop van de ‘Roparun’, die een recordbedrag opbracht voor de
groep die dat op onze school mee organiseerde.
Verderop in deze nieuwsbrief kun u daar van alles over lezen. Natuurlijk
hebben de meesten van u ook al iets kunnen lezen op PARRO. Ik ga er
dus niet te veel meer over vertellen.
Het heeft mij in ieder geval heel trots gemaakt op onze leerlingen (en natuurlijk ook de
enthousiaste collega’s) die gemiddeld € 17,00 per
persoon bij elkaar gelopen hebben. Dat is dus elk
kind, ook de kleuters. Daar word je toch heel blij van?
U wordt allemaal heel hartelijk bedankt voor uw
bijdragen, maar ook voor uw belangstelling op die
dag. Het was de hele dag door reuze gezellig.
Iets waar we minder blij van zijn, is het feit dat we het deze
keer waarschijnlijk niet gaan redden om voldoende ouders,
opa’s, oma’s, buren, kennissen van leerlingen te vinden om
ons naar het sportterrein in Oosterhout te brengen. Dat is
voor de in te halen sportdag voor de groepen 3, 4 en 5 op
maandag 17 juni. We vrezen momenteel deze af te moeten
lasten door gebrek aan vervoer. Dat is ons met onze steeds
bereidwillige ouders nog nooit overkomen. Het is soms wel eens spannend, maar steeds
blijkt het op het laatste moment toch wel te lukken.

Ik hoop dat dat ook nu weer het geval is, want het zou heel
jammer zijn voor onze leerlingen als deze gezellige en
sportieve dag niet door zou kunnen gaan.
Wil u alstublieft nog eens rondvragen in uw familie- en
kennissenkring of er geen mensen die zijn die bij willen
springen om kinderen te halen en te brengen. U kunt hen
melden bij de leerkracht van uw kind.
Waarom het deze keer zo
spannend is weten we niet, maar we proberen dat wel na te
gaan. Misschien is een maandag niet zo gelukkig gekozen
(maar op een inhaaldag heb je geen keuzes meer), misschien
vragen we te veel van onze ouders (maar we willen zo graag
een actieve school zijn, waar leerlingen steeds uitgedaagd en
verrast worden), misschien moeten we busvervoer regelen
(maar we willen de vrijwillige ouderbijdrage graag zo laag
mogelijk houden voor iedereen). Deze vragen moeten we ons steeds blijven stellen.
We gaan naar de laatste weken van het schooljaar. We zijn dus druk aan de slag met het
indelen van de groepen en de leerlingen.
We hebben al voldoende fijne, professionele nieuwe collega’s aan
kunnen trekken, die zich binnenkort aan u voor kunnen stellen als
we alles rond hebben.
Dus volgende week kunnen we u in de Weilustwekker melden bij
welke leerkracht(en) uw kind in de groep komt.
Formeel komt er geen complete Weilustwekker volgende week,
maar bovenstaande zal dan het enige bericht
zijn.
Ouders van leerlingen uit de groepen die opnieuw moesten worden
samengesteld ontvangen een mail met de groepssamenstelling van hun
kind.
Wij hopen u hiermee tijdig bericht te hebben, waardoor de spanning
voor leerlingen beperkt blijft.
Wij wensen u een heel fijne week met een heerlijk extra lang weekend.
Geniet van die vrije dagen, want daarna gaan we aan de laatste drie weken van het
schooljaar beginnen.
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
Maandag 21 oktober 2019 zijn de leerlingen ook vrij
Kerstvakantie
Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Vrijdag 20 december 2019 zijn de leerlingen ook vrij
Voorjaarsvakantie
Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020
Meivakantie
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Zomervakantie
Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020
Vrijdagmiddag 10 juli 2020 zijn de leerlingen ook vrij
De eerste schooldag in schooljaar 2020-2021 is op maandag 24 augustus 2020
Vrije feestdagen
Goede Vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag maandag 13 april 2020
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020
(Vrijdag 22 mei 2020 zijn de leerlingen ook vrij, zie ook bij vrije dagen)
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020
(Dinsdag 2 juni 2020 zijn de leerlingen ook vrij, zie ook bij vrije dagen)
Vrije dagen
Woensdag 25 september 2019
Maandag 21 oktober 2019 (zie ook bij herfstvakantie)
Vrijdag 6 december 2019
Vrijdag 20 december 2019 (zie ook bij kerstvakantie)
Maandag 10 februari 2020
Dinsdag 11 februari 2020
Vrijdag 22 mei 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Donderdag 18 juni 2020
Vrijdag 19 juni 2020
Vrijdagmiddag 10 juli 2020 (zie ook bij zomervakantie)

Via deze weg willen wij Weilust (leerkrachten, ouderraad en vooral
de leerlingen) hartelijk bedanken voor hun inzet rondom onze
sponsoractie voor Stichting Roparun. Wij hebben niet alleen een topdag
gehad dankzij het hele mooie weer, maar vooral ook door de enthousiaste
betrokkenheid van jullie school. Al bij de presentatie van onze actie in
de klassen merkten we dat Weilust er echt voor wilde gaan. Teamleden
Ad en Chris daagden de leerlingen van de hogere klassen uit er een
top-opbrengst van te maken. Dit is in alle opzichten meer dan gelukt. Het
eindbedrag van 8124,81 euro was de hoogste opbrengst aller tijden voor
ons team (terwijl we dit soort acties toch al 11 jaar op basisscholen
doen). Gefeliciteerd daarmee!
Wij, Team Sprinters Breda, gaan er voor zorgen dat dit bedrag volledig
ten goede komt aan mensen met kanker. Zo zijn we bijvoorbeeld momenteel
bezig met een bijdrage aan het inloophuis voor mensen met kanker in
Breda: de Honingraad. Zij kunnen dit zeer goed gebruiken.
Ieder jaar met Pinksteren leveren wij zelf een sportieve prestatie voor
dit Goede Doel door in estafettevorm met 8 hardlopers van Parijs naar
Rotterdam te lopen. Zo'n geweldige bijdrage als die van Weilust voelt
als een enorme steun in onze rug daarbij.
Team Sprinters Breda
www.teamsprinters.nl
www.facebook.com/TeamSprinters

GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD

Grenzen stellen, hoe doe je dat?
Veel ouders vinden het moeilijk om duidelijke grenzen te stellen.
Grenzen stellen wil niet zeggen dat je niet van je kind houdt. Juist om de relatie met je kinderen goed te
houden, moet je grenzen stellen. Je zult merken dat je kind zich prettiger gaat gedragen als de grenzen
duidelijk zijn. Heb je een tijdje niet zo op de grenzen gelet? Begin er dan opnieuw mee.
Hoe stel je grenzen?
Grenzen stellen kan op verschillende manieren: door ongewenst gedrag te verbieden, te negeren, te
bestraffen of je kind even apart te zetten.
Tips om duidelijke grenzen te stellen
• Zorg dat jij en je partner dezelfde grenzen hebben.
• Pak niet te veel dingen tegelijk aan. Begin met het belangrijkste, of het meest storende.
• Wees consequent. Handel steeds op het moment dat je kind de grens bereikt of net
daarvoor.
• Ga niet in discussie over een maatregel die van tevoren is afgesproken.
• Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.
• Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met je
rolschaatsen, maar wel buiten op het pleintje.’

•
•

Neem de tijd om negatief gedrag van je kind rustig samen te bespreken. Kies daar een goed
tijdstip voor en doe het liever niet na een heftige ruzie.
Ook moeilijke omstandigheden is het belangrijk om grenzen te blijven stellen. Dat geeft je
kind houvast.

Voorkom grenzen stellen: geef aan wat je verwacht
Je kunt voorkomen dat je een grens moet stellen door te zeggen wat je wél van je kind verwacht. Door
regels af te spreken of door positief gedrag te belonen leert je kind gaandeweg waar het aan toe is.
Bijvoorbeeld: ‘Wil je me helpen met de tafel afruimen?’ Als je kind dit inderdaad doet, kun je het
daarvoor belonen: ‘Wat kun jij al goed helpen!’
Filmpje: Grenzen stellen
In dit filmpje geeft Fiona zes tips die kunnen helpen bij het stellen van grenzen.
Wil je een keer verder praten over dit onderwerp?
Neem dan gerust even contact op met de school-CJG-er. Op jouw school is dit:
Lesley Feskens, bereikbaar via mailadres lesley.feskens@cjgbreda.nl
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar
info@cjgbreda.nl.
Je kunt ons ook volgen op facebook, Twitter en LinkedIn

