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VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Zoals al vermeld in de vorige Weilustwekker komt het einde van het schooljaar snel 
dichterbij.  
Een tijd waarin portfolio's worden geschreven, plannen voor volgend schooljaar worden 
opgesteld en ook klassen worden doorgeschoven.  
Het ene leerjaar is dat met de gehele huidige jaargroep aangevuld of verminderd met 
kinderen die doubleren of verhuizen, zoals ook dit jaar voor de groepen 4 tot en met 8. Deze 
verdeling kunt u verderop in deze Weilustwekker lezen. 
Voor enkele groepen is het noodzakelijk om kinderen te husselen. Soms is het nodig voor de 
ontwikkeling van het kind op gedrag of cognitie. Soms voor de sociale en emotionele 
vaardigheden op individueel vlak of groepsniveau. Soms voor de aantallen of de verdeling 
zorg. 
 
Dit schooljaar stromen er vanuit 3 groepen 3 kinderen door naar 4.  
Er zijn meerdere mogelijkheden om deze kinderen te verdelen. Wij hebben gekozen om alle 
3 de groepen te mengen.  
Gedurende het schooljaar is in de groepen 3 sterk ingezet in groepsoverstijgende 
activiteiten. Denk aan meerdere spellencircuits, zelfgekozen en aangewezen hoekenwerk, 
gymlessen e.d. In deze situaties hebben we kunnen kijken hoe onze kinderen omgaan met 
elkaar, samen werken, samen spelen, elkaar stimuleren of juist belemmeren. De kinderen 
hebben aan mogen geven met wie ze graag samenwerken uit alle 3 de klassen. Hier hebben 
we sterk rekening mee gehouden maar zeker ook met de onderwijsbehoeften van de 
kinderen. De zorg op cognitief en sociaal emotioneel niveau, ervaringen uit eerdere leerjaren 
en verdeling aantallen. Dit hebben we met uiterste zorg en professie gedaan. 
Het ene kind zal snel gedijen in een "nieuwe" groep, het andere kind zal even moeten 
wennen.  
Let wel dat in de groepen 4 ook extra gewerkt zal worden aan de groepsvorming tijdens de 
gouden weken aan het begin van het schooljaar. Ook in deze groepen zal groepsoverstijgend 
gewerkt worden en tijdens de pauzes komen de kinderen elkaar weer tegen op het 
schoolplein.  
 
Binnenkort zullen de klassen bekend worden. Daarvan krijgt u voor de groepen 3 en 4 per 
groep een overzicht via de mail. 
Kijk s.v.p. vooral bij welke kinderen uw kind wél in de groep komt, dat zijn er altijd meer dan 
diegene die opgegeven zijn en juist in de andere klas ingedeeld zijn.  



We hopen dat ook volgend schooljaar de kinderen weer met veel plezier naar hun klas zullen 
gaan! 
Met vriendelijke groet, namens de groepsleerkrachten van de groepen 3 en 4, 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 
GROEPSVERDELING NAAR SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Huidige groep  Schooljaar 2019-2020 

1/2A Ilse en Annemarie  1/2A Annemarie/Tamara  

1/2B Petra  1/2B Petra  

1/2C Aggie  1/2C Aggie  

1/2D Marja   1/2D Kitty/Marja  

1/2E Marca en Elliz  1/2E Elliz/Marca  

1/2F Kitty  1/2D Kitty/Marja  

2 A-B-C-D-E-F   
2-3  

Leerlingen zijn over de twee groepen 3 
en de 2-3 combinatiegroep verdeeld.    
2/3: Corina/Ellis  
3A: Ilse/Laura  
3B: Annemieke/Ireen  

2-3 Ellis en Corina  Groep 2-leerlingen gaan naar groep 3 
van 2-3 combinatie 
Groep 3-leerlingen onderverdeeld over 
groep 4A Corine/Doriene en groep 4B 
Ireen/Sanne 

3A Tamara en Annemieke  Groep 3-leerlingen onderverdeeld over 
groep 4A Corine/Doriene en 4B Ireen/ 
Sanne 

3B Laura en Annemieke  Groep 3-leerlingen onderverdeeld over 
groep 4B Corine/Doriene en 4B Ireen/ 
Sanne  

4A Corine en Doriene  5B Kelly/Linda  

4B Sanne B.  5A Corne/Ingrid 

5A Corné en Sanne H.  6B Kim Kyra/Sabine  

5B Kelly  6A Sabine/Shana  

6A Ireen en Shana  7B Michelle  

6B Ronald en Sabine  7A Floor/Ronald  

7A Floor en Ingrid  8A Nicolle/Ronald  

7B Michelle  8B Ruud  
 
 



 
EVEN VOORSTELLEN 
 
Beste ouders, 
 

Via deze nieuwsbrief stel ik mijzelf graag aan u voor. Mijn 
naam is Kim Kyra Andriessen, 34 jaar en ik woon samen met 
mijn vriend in Breda. Na mijn studie aan de Ipabo heb ik de 
afgelopen jaren biologieles gegeven in de onderbouw van de 
middelbare school. Vanaf komend schooljaar ga ik weer het 
werk doen waar ik echt blij van word; lesgeven in het 
basisonderwijs waarbij uw kind centraal staat. Samen met 
uw zoon of dochter en collega Sabine gaan we er als groep 
6B een mooi, leerzaam en positief schooljaar van maken. 
Voor straks een fijne zomervakantie en tot in augustus.  

 

Hartelijke groet, 
Kim Kyra Andriessen  
 
 
Wie ben ik? 
Ik ben Linda van der Ven, 35 jaar en moeder van een zoontje van 4. 
Ik start volgend schooljaar jaar met veel enthousiasme op Weilust. 
Ik zal les gaan geven aan groep 5 op maandag en dinsdag, naast 
Kelly. 
 
Wat brengt mij op de Weilust? 
Ik ben 12 jaar werkzaam in het onderwijs. En na 10 jaar op 
dezelfde school in Oisterwijk was ik toe aan verandering. Een 
nieuwe, uitdagende werkomgeving waarin ik de kinderen optimaal 
kan begeleiden in hun ontwikkeling. Ik ben er van overtuigd dat ik 
op Weilust deze omgeving heb gevonden en ik start dan ook met 
veel plezier en vertrouwen het nieuwe schooljaar met alle kinderen, 
ouders en collega's! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOEKEN INLEVEREN VAN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK 
 
Beste ouders,  
 
Het schooljaar zit er weer bijna op. De ouders die de 
schoolbibliotheek “bemannen” hebben aangeven dat 
ze de boeken van de schoolbibliotheek die op school 
of thuis zijn graag op 17 of 21 juni ingeleverd krijgen. 
Op deze manier hebben zij voldoende tijd om alles 
op orde te krijgen voor het nieuwe schooljaar. De 
tasjes kunt u zelf bewaren. Deze hebben de kinderen 
volgend schooljaar weer nodig om boeken te 
vervoeren van en naar huis. 
Namens de taalwerkgroep en de biebouders willen 
wij u bedanken voor het actief voor- en meelezen aan en met uw kinderen. 
 
VAN DE MR 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Onlangs heeft er in de Weilustwekker een oproep gestaan voor nieuwe MR-leden in de 
oudergeleding van de MR. Tijdens de eerste ronde heeft één persoon zich aangemeld. Het 
gaat om Janneke Franzen, moeder van Roan uit groep 1-2 van Juf Petra. Zij is direct geplaatst 
bij het verstrijken van de eerste deadline. 
 
Bij het verstrijken van de deadline van de tweede ronde hebben zich twee ouders 
aangemeld voor de nog enige overgebleven plek. Dit betekent dat er een verkiezing nodig is 
om te bepalen wie van deze personen uiteindelijk in de MR zal plaatsnemen. 
 
Hieronder stellen beide kandidaten zich voor en geven ze aan waarom ze graag bij de MR 
willen: 
 
Kandidaat 1: Dhr. Rob Toebak 
Mijn naam is Rob Toebak, vader van Novi (groep 4) en Kobe (groep 2/3). Ik heb ruim 10 jaar 
gewerkt als jurist op het gebied van het milieurecht. Inmiddels werk ik al weer enkele jaren 
als adviseur van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Naast de tijd die werk en kinderen 
vragen, maak ik graag tijd vrij voor (zaal)voetbal, lezen en probeer ik de Franse taal onder de 
knie te krijgen. 
Waarom lid van de MR?  
Ik heb een kleine 6 jaar in de oudercommissie van een kinderdagverblijf gezeten. Daar heb ik 
gezien hoe belangrijk een goede betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het reilen en zeilen 
van een kinderdagverblijf is. Op de basisschool is dat volgens mij niet anders. Ook daar is het 
belangrijk dat ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn in een MR. Daarin moeten zij kritisch 
kijken naar de besluiten die de school gaat nemen. Ook het meepraten en -denken over zaken 
zoals bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid, schooltijden en andere ontwikkelingen is belangrijk 
om de stem van de ouders/verzorgers te laten horen. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2fQAmXLqY&id=76CBC8A59B5CB5BE3B1A7BAFCFDCB8987433F311&thid=OIP._QAmXLqYJE8MLQJYy84gigHaFO&mediaurl=http%3a%2f%2fmoziru.com%2fimages%2flibrary-clipart-cartoon-4.jpg&exph=917&expw=1300&q=afbeelding+bibliotheek&simid=608045094561973132&selectedIndex=0


Met het lidmaatschap hoop ik mijn steentje bij te dragen om te zorgen dat Weilust een 
goede, prettige en veilige school is en blijft. 
 
Kandidaat 2: Mevr. Sunitha van West 
Mijn naam is Sunitha van West, moeder van Timothy Haarloo (groep 1/2D) en Tyler Haarloo 
(Groep 1/2B). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent en studieloopbaan-
coördinator bij het Vitalis College te Breda.  
De reden dat ik mij verkiesbaar stel voor de medezeggenschapsraad (MR) is omdat ik het 
belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende 
school voor alle kinderen. Ik hoop met mijn kennis en ervaring van het basisonderwijs, waarin 
ik ook jarenlang heb lesgegeven, een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen 
beslissingen en de te geven adviezen omtrent alle zaken die aan de MR (moeten) worden 
voorgelegd. Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR leden, 
waar wij gezamenlijk meedenken op beleidsniveau en zo werken aan een school waar 
kinderen met plezier naartoe gaan. Tevens ga ik ervan uit dat Weilust een stabiele MR wenst, 
waarbij mensen voor een langere tijd zitting nemen. Aangezien ik nog twee jonge kinderen 
heb, kan ik gedurende een langere periode een bijdrage leveren aan de MR. Uiteraard is 
hierbij mijn veronderstelling dat een dergelijke stabiliteit in de MR gewenst is. 
Ik zie Weilust als een school die er alles aan doet om de kwaliteit van haar onderwijs hoog te 
houden en daarnaast alles uit de kast haalt om de kinderen met plezier naar school te laten 
gaan. Ik zie een lidmaatschap binnen de MR als een kans om hieraan een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren! 
 
U als ouder/verzorger kunt uw stem digitaal uitbrengen via de onderstaande link tot vrijdag 
21 juni 17.00 uur. 
https://nl.surveymonkey.com/r/ZCLDXYC 
 
Met vriendelijke groet namens de MR, 
Patrick van den Berg 
Voorzitter MR KBS Weilust 
 
VAN KOBER EN WEILUST 

Beste ouders,  
   
Zoals u weet, heeft kbs Weilust met ingang van het schooljaar 2019-2020 andere 
schooltijden. Dit heeft invloed op de tijden voor het overblijven en de buitenschoolse 
opvang (bso) van Kober kinderopvang. Hieronder informeren we u hierover.  
Dus dit bericht is van Kober kinderopvang met hun aanbod in relatie tot de andere 
schooltijden op Kbs Weilust. Voor u ter informatie als het voor u van toepassing is. 
  
Wijzigingen rooster  
De school start iedere dag om 08.30 uur. De voorschoolse opvang sluit hier op aan: de 
kinderen zijn welkom vanaf 07.30 uur en wij zorgen dat ze op tijd in de klas zijn.  Hier 
verandert dus niets. 
De school eindigt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.45 uur. Bso Weidetuin is 
open van 14.45 tot 18.30 uur. Topbso Oost is open op maandag, dinsdag, donderdag om 
14.45 uur. Op vrijdag komen de kinderen van de Topbso Oost bij bso Weidetuin. 

https://nl.surveymonkey.com/r/ZCLDXYC


Woensdag sluit de school om 12.15 uur. Bij voldoende belangstelling gaan we 
vanaf 12.15 uur open.  
  
Aanpassen contracten   
Omdat de schooltijden wijzigen, wijzigt ook het contract voor buitenschoolse 

opvang. Oude deelnemers ontvangen in juni een aangepast contract voor het nieuwe 
schooljaar op basis van hun huidige opvangvraag. Wijzigingen dienen doorgegeven te 
worden aan de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. 
  
Door de verandering van schooltijden kan het zijn dat ouders -naast hun contractdagen- op 
andere dagen opvang nodig hebben tussen 14.45 uur en 15.15 uur. Kober biedt hen in 
schooljaar 2019-2020 de mogelijkheid om voor minimaal één uur opvang af te nemen. Dit 
kan besproken worden met het serviceteam van Kober. Zij helpen je graag, 
ook met eventuele berekeningen. De contactgegevens vind je onderaan dit bericht. Deze 
constructie biedt Kober een jaar om de gelegenheid te geven om een eventueel andere 
oplossing te vinden. 
Je betaalt hiervoor het flexibel uurtarief. (Wanneer per 1 januari 2020 de tarieven wijzigen, 
wijzigt dit tarief mee)  
Wil je gebruik maken van de opvang tot 15.15 uur, laat het Kober dan vóór 25 juni 2019 
weten via het serviceteam (serviceteam@kober.nl). Op basis van het aantal aanmeldingen, 
gaan zij kijken wat de mogelijkheden zijn. Uiterlijk 5 juli laat Kober dit weten.  
  
Overblijven  
Door de invoering van andere schooltijden van kbs Weilust hoeven de kinderen niet meer 
over te blijven via Kober. Voor kinderen die nu gebruik maken van het overblijven door 
Kober kinderlunch, stopt dit automatisch aan het einde van dit schooljaar. Je hoeft daar niets 
voor te doen. Vanaf het nieuwe schooljaar eten de kinderen in de klas bij de eigen 
leerkracht. De pedagogisch medewerkers van Kober en de overblijfmedewerkers begeleiden 
de kinderen tijdens het buiten spelen. Voor de kinderen zijn dit vertrouwde situaties. 
U ontvang een factuur voor de kosten van het overblijven van de school. 
  
Vragen?  
Heeft u nog vragen over de andere schooltijden of over de nieuwe manier van overblijven? 
Dan kunt u contact opnemen met Kees van Sprundel via kees.vansprundel@inos.nl.  
Heeft u vragen, wilt u meer informatie over de buitenschoolse opvang of wilt u een 
berekening op maat laten maken? Dan kunt u met het serviceteam contact opnemen 
via serviceteam@kober.nl of via  (076) 504 56 05.  
  
Met vriendelijke groet,  
 
Zita Hopmans, unitmanager Kober kinderopvang   
en Kees van Sprundel, directeur kbs Weilust 
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UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 
CURSUS ‘SCHATTEN VAN OUDERS’ - MELD JE AAN! 
Positief opvoeden voor ouders, door ouders 
Het opvoeden van kinderen in de basisschool leeftijd is bijzonder en leuk, maar brengt ook 
uitdagingen met zich mee. In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van positief 
opvoeden centraal. Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je wordt je bewust van 
jouw eigen schat aan opvoedkennis! Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij 
jouw gezin.  
Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend, vertrouwd én gezellig. Kortom: 
Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg leuker! Voor alle opvoedvragen - groot en klein - 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin op 8- 22 oktober en 5-19 november de cursus 
Schatten van Ouders. Je kunt je voor deze cursus aanmelden via 
www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis 
Meer weten? 
Kijk voor meer info en voorwaarden op www.cjgbreda.nl/ouders/schatten-van-ouders  
 
 

 
 
CHATIME NEWS4KIDS MEER DAN NIEUWS! 
 
ChaTime bestaat in december 12½ jaar en heeft meer dan 1000 reporters in haar team 
gehad. ChaTime geeft kinderen een stem, verbreedt hun wereld, leert ze nieuwe vrienden 
maken, maar laat ze vooral meedenken over hun stad, wijk en buurt. Al hun ideeën en tips 
worden opgeschreven, gefotografeerd en of gefilmd en bekend gemaakt op de coolste 
kidssite van Brabant: www.chatime.nl. Daarnaast laat ChaTime wensen uitkomen: een 
interview met DJ Hardwell, een vraag aan Koningin Maxima, of samen met de burgemeester 
op de foto. Maar wat met de wensen die hoofdredacteur, Lidia van Hooijdonk, al jaren voor 
de stad heeft? Wie laat die uitkomen? Jij!  
Zou het niet geweldig zijn als Breda een Kinderrechtenwinkel zou hebben, een Kinderraad in 
alle wijken van de stad, een Buurtminister in de straat en een Reporter op iedere school! 
Wie helpt, wie doet mee? Wie maakt de toekomst voor de kinderen leuker, veiliger, 
gezonder en … laten we vooral eens luisteren en samen kijken naar wat kinderen nodig 
hebben.  
Voor meer informatie Lidia van Hooijdonk 06.15637807 of via mail redactie@chatime.nl  
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