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VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Het mooie weer van de laatste tijd blijkt ook een schaduwzijde 
te hebben. De eikenprocessierups! 
We hebben de Gemeente al twee keer moeten vragen om de 
niet uitgenodigde gasten uit de bomen voor de school te halen, 
wat geduldig en snel wordt geregeld, maar vervelend is het wel. 
Nog vervelender was dat deze beestjes ook een schuilplek 
hadden gevonden op het sportveld in Oosterhout, waar de 
groepen 3, 4 en 5 afgelopen maandag een (inhaal)sportdag 
hadden. Hoewel we goed uit de buurt van de bomen waren 
gebleven, bleken de volgende dag toch een aantal leerlingen last 
te hebben van jeuk en irritaties, waarschijnlijk veroorzaakt door 

de aanwezigheid op korte afstand van deze behaarde rupsen. 
We hebben de betreffende ouders een folder van de GGD gestuurd met meer informatie 
over dit probleem. Deze folder treft u ook nog eens aan in een bijlage bij deze 
Weilustwekker. 
 
Ik meldde zojuist al dat de sportdag van afgelopen 
maandag wel is doorgegaan, terwijl ik in de vorige 
Weilustwekker mijn bezorgdheid nog uitsprak over 
een groot tekort aan ouders die wilden helpen en 
leerlingen wilden vervoeren. Of het aan deze oproep 
heeft gelegen weet ik niet, maar het is allemaal 
gelukkig helemaal goed gekomen. De kinderen 
hebben een leuke en gezonde sportdag gehad. Weliswaar met hier boven genoemd nadeel, 
maar toch met lekker weer een aangename en sportieve dag beleefd. 



Ik wil alle (groot)ouders en anderen heel hartelijk bedanken dat u dat toch weer hebt 
mogelijk gemaakt voor onze leerlingen. Het is fijn steeds op onze ouders te kunnen rekenen, 
al is het af en toe wat spannend. 

 
Deze week hebben we een sportweek, die dagelijks 
begint met een sportieve ‘warming-up’ door 
studenten van Fontys, die studeren voor 
sportspecialist. Kinderen genieten daar nu dagelijks 
van. 
Daarbij is de avondvierdaagse inmiddels van start 
gegaan. Op Weilust wordt dus momenteel veel 
bewogen. Iets wat wij naast culturele activiteiten van 
harte toejuichen. 
Fijn dat u de kinderen stimuleert, begeleidt en 

enthousiast maakt. De school wil graag meedenken en organiseren, maar ouders moeten 
daarbij willen helpen en erbij betrokken willen zijn, anders wordt het steeds niets. 
We hopen dan ook dat het volgende aanbod in de eigen wijk van ‘Ontdek je talent in de wijk’ 
goed ontvangen gaat worden en dat u samen met uw kind één (of misschien wel meerdere) 
activiteiten uitzoekt, die leerlingen na schooltijd 
actief laat zoeken naar en ontdekken waar hun 
belangstelling en/of hun talent ligt. Dat kost 
steeds maar maximaal  €12,00 voor 6 
lessen/bijeenkomsten. En als dat bedrag een 
probleem is, kunt u daarbij ook nog geholpen 
worden. Laat maar horen als dat nodig is. 
Binnenkort komt er ook nog een uitnodiging van 
het project ‘Petje af’, een zondagsschool voor de oudste leerlingen van de basisschool, met 
de jongste leerlingen van het voortgezet onderwijs om samen naar beroepen te kijken en 
daaraan ‘te ruiken / proeven / voelen’. Ook om te ontdekken waar belangstellingen en 
talenten liggen. Dat gaat gratis zijn. Ik hoop dat u er ook serieus naar gaat kijken. Al deze 
genoemde zaken worden georganiseerd in overleg met de drie basisscholen uit de wijk, 
zodat daar een goede samenwerking bij ontstaat, die leidt tot verbindingen in de wijk. 
Dat alles in samenspraak met de Wijkraad en natuurlijk de Junior wijkraad. 
 
Op school zijn we ons aan het voorbereiden voor de andere schooltijden. 

We hebben goede afspraken gemaakt, steeds in goed 
overleg met alle betrokkenen en de 
medezeggenschapsraad. 
De overblijfmedewerkers worden ingelicht, er wordt 
gewerkt aan een goed betalingssysteem voor ouders 
om de bijdrage te voldoen, we hebben conclusies 
kunnen verbinden aan de proeven die we gehouden 
hebben en zo het er nu naar uitziet gaat 97% van de 
leerlingen op school overblijven. U begrijp dat wij daar 

heel blij mee zijn. Wij hopen dat u er ook achter staat en de voordelen van kunt zien. Blijft u 
met ons en de MR in gesprek als dat nodig is?  
 



Vorige week is de groepsverdeling in de Weilustwekker geplaatst. Ik heb het gevoel dat het 
deze keer goed is ontvangen. Er zijn weinig op- en aanmerkingen te horen. Dan ga ik er maar 
van uit dat de meeste ouders weer tevreden zijn over de gang van zaken op school m.b.t. 
hun kind in het volgende schooljaar. 
 
We gaan – met nog twee weken voor de boeg – het 
jaar afronden. Volgende week tonen de groepen 8 
hun nauwkeurig en enthousiast ingeoefende musical 
aan schoolgenootjes en ouders. We zijn benieuwd 
hoe deze ploeg het gaat doen. 
Vandaag is het portfolio mee naar huis gegaan, zodat 
u op uw gemak kunt kijken hoe het met uw kind de 
afgelopen periode is gegaan, voor u met de 
leerkracht(en) van uw kind voor de laatste keer dit schooljaar in gesprek gaat. Ik hoop en 
verwacht dat er geen onaangename verassingen zullen zijn en dat u goed geïnformeerd bent 

en wordt over uw kind volgende week op de ouderavonden. 
In de laatste schoolweek gaan alle leerlingen nog ‘proefdraaien’ 
of kennis maken met hun meneer of juf voor het volgende 
schooljaar, zodat ze een beetje gerust gesteld de zomervakantie 
in kunnen, wetend dat ze weer een professionele, maar nog 
belangrijker, een leuke en gezellige juf en/of meneer gaan 
krijgen. 
Ik hoop dat alle leerlingen en hun ouders weer belangstellend 

naar het nieuwe schooljaar gaan uitkijken. 
 
Ik wens u een heel fijne week, mede namens het team van Weilust. 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 
 
‘PETJE AF’ VOOR DE BASISSCHOOLKINDEREN 
 
De drie basisscholen in de wijk, CBS De Fontein, KBS Weilust en OBS De Tweesprong, werken 
nauw samen aan een goed buitenschools aanbod. Na de zomervakantie zullen er weer 
diverse activiteiten aangeboden gaan worden voor de kinderen uit de wijk. Dit zal zijn op het 
gebied van sport, cultuur, techniek en milieu. Een andere activiteit die aangeboden gaat 
worden is nieuw voor onze wijken, namelijk weekendschool ‘Petje af’.  
‘Petje af’, is een weekendschool, waarbij belangstellende leerlingen, van 10 tot 14 jaar 
(groep 6 t/m 8), van de basisscholen uit de wijk, 28 zondagen per jaar samen komen. Dit zal 
zijn onder leiding van een aantal gemotiveerde vrijwilligers. Het programma is van 11.00 uur 
tot 15.00 uur.  
Bij ‘Petje af’ maak je die zondagen kennis met zeven verschillende beroepen. Het aanbod 
van de beroepen is vraaggericht. Deelnemers kunnen aangeven wat zij graag zouden willen. 
De gastdocenten, mensen met dat betreffende beroep, leren je in een blok van vier weken 
van alles over hun vak. Tijdens de schoolvakanties ben je vrij. 



De eerste zondag van een blok brengt de gastdocent een bezoek aan ‘Petje af’. Bijvoorbeeld 
de brandweerman, dokter of directeur vertelt iets over zijn beroep. Daarna ga je met 
opdrachten aan de gang. 
De tweede zondag ga je op bezoek op het werk van de gastdocent. Je gaat dus misschien wel 
branden blussen of oefenen met verbanden leggen. 
De derde zondag maak je een presentatie over de eerste twee lessen en kun je aan de 
uitgenodigde gasten laten zien wat je geleerd hebt. 
De vierde zondag kun je samen met je team uit drie activiteiten kiezen. Gaan we bijv. de 
Nachtwacht bekijken, brengen we een bezoek aan een klimmuur of gaan we naar Nemo om 
proefjes te doen? Een paar leuke voorbeelden van waar je uit kunt kiezen. De meeste 
stemmen gelden! 
Een groep mag uit maximaal 18 deelnemers bestaan en deelname staat voor iedereen open. 
Een deelnemer mag drie jaar ‘meedraaien’. Het is dan wel de bedoeling dat alle deelnemers 
er altijd zijn (tussentijds instromen mag altijd). De deelnemers (en/of hun ouders/verzorgers) 
tekenen daarvoor dan ook ‘een contract’.  
Let wel ………… de deelname is gratis. Dat krijgt ‘Petje af’ gerealiseerd door verschillende 
subsidies en vrijwilligers. Het wordt wel door beroepskrachten georganiseerd. 
‘Petje af’ zit inmiddels al op drie locaties in Breda en na de zomervakantie volgt er dus ook 
één in Heusdenhout als daar voldoende belangstelling voor blijkt te bestaan. Het eerste jaar 
zal de weekendschool plaatsvinden op OBS De Tweesprong. Waarschijnlijk gaat dat jaarlijks 
wisselend op één van de drie basisscholen plaatsvinden. 
Alle drie de scholen vinden het een heel mooi aanbod wat prima aansluit bij onze wens om 
het aanbod na schooltijd in de wijk te vergroten. Op de website 
https://www.petjeaf.nl/breda vindt u meer informatie. U kunt natuurlijk ook met vragen 
terecht bij de directies van de scholen. Zie ook de bijlage bij deze Weilustwekker.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Evelien Maes, CBS de Fontein 
Gré van Pelt, OBS De Tweesprong 
Kees van Sprundel, Kbs Weilust en  
Babs Petit, ‘Petje af’ 
 
 
INFORMATIEAVOND INOS MEER- EN HOOGBEGAAFHEID 
 

Zie voor deze informatieavond op 23 september de bijlage bij deze Weilustwekker.  
Alle geïnteresseerde ouders zijn welkom deze informatieavond, dus niet alleen ouders van 
leerlingen die al deelnemen aan Eureka! of een plusklas.  
 
 

 

 

 

 

https://www.petjeaf.nl/breda


GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 

 

 

 

 

 

 



VAN KOBER 

 
 
AVONDVIERDAAGSE 2019 

 
 

 
 

 

 
Wat hebben de kinderen, ouders en opa’s en oma’s weer goed meegelopen met de 
Avondvierdaagse editie 2019!  
We hebben de kinderen dan ook flink aangemoedigd. Als gezonde tractatie, kregen ze van 
de pedagogisch medewerkers van Kober allemaal een verfrissend appeltje. De kinderen 
waren blij verrast om onder andere hun juf van kdv Harlekijn weer te zien. We hebben 
genoten van de blije gezichten en High Fives van de kinderen. 
We willen hierbij alle vrijwillgers weer bedanken voor de goede organisatie van dit 
bijzondere en sportieve evenement. 
Hartelijke groeten, Team Kober unit Brabantpark-Heusdenhout 
 

 
 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

ROPARUN 

Afgelopen Pinksterweekend was de Roparun. Hoeveel rondjes moet je om de school rennen 
om de 534 kilometer van Parijs naar Rotterdam af te leggen? Eén rondje om school was 
ongeveer 500 meter, dus reken maar uit! Het goede antwoord is 1068 rondjes... maar bij de 
sponsorloop maakte het niet uit hoeveel rondjes je had gelopen. Je hebt bijgedragen aan 
een heel mooi doel, je ouders (en andere familie) vast ontzettend trots gemaakt, het 
Roparunteam heel erg blij gemaakt en nog eens lekker kunnen hardlopen (tijdens 



schooltijd). Top gedaan allemaal. Namens het (op dit moment vermoeide) Roparunteam: 
dank jullie wel! En als beloning is de KBS Weilust alle 534 kilometer mee op reis geweest als 
sponsor op de bus. Kijk maar op de foto hieronder.  
 

 
 

TYPEN OP WEILUST 
 

Beste ouders, 
 
Naast goede beheersing van het schrijven, vinden wij het ook van belang om leerlingen al 
vroeg in contact te brengen met typvaardigheden. 
Om die reden zijn wij dit schooljaar in de groepen 6 een ‘online’ 
typevaardigheidsprogramma aan gaan bieden. De leerlingen in die groepen krijgen onder 
schooltijd geregeld tijd om te oefenen. Leerkrachten stimuleren hun leerlingen ook om dat 
thuis voort te zetten, want bij voldoende vaardigheid kan een certificaat behaald worden, 
waar de leerlingen hun hele leven lang plezier van kunnen hebben, omdat zij dan 
tienvingerig blind kunnen typen. Persoonlijk ben ik daar jaloers op. 
Mocht uw kind meer gebaat zijn met typeles onder begeleiding, of in groep 6 geen 
gelegenheid hebben gehad om deel te nemen aan bovenstaande vanuit de school, dan 
adviseren wij u om de tekst hieronder goed te lezen en u bij deze organisatie aan te melden, 
aangezien zij al vele jaren de typlessen op onze school verzorgen en zij – omdat zij gebruik 
maken van onze chromebooks en ruimte – hun cursus goedkoper aanbieden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kees van Sprundel, directeur 
 



 
 

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in het volgende schooljaar is het weer 
mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl 
verzorgt dan van oktober t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd. De 
kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word te werken en te 
mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, 
waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar 
onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op Gratis proefles. Voor meer informatie 
kunt u ons ook bellen: 076-5964931. 
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!  
Met vriendelijke groeten 
Kindertypecursus.nl 

http://www.kindertypecursus.nl/

