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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Het jaar zit er weer op. We staan er allemaal goed voor. Morgen
nog een half dagje en het is weer zomervakantie. Zes weken je
eigen tempo bepalen, niets moet. Een heerlijk gevoel.
We sluiten een periode van hard werken af. Ik mag zeggen dat
we dankzij ons team dit jaar alles redelijk op tijd af hebben
kunnen ronden. De dossiers zijn weer klaar gemaakt voor de
volgende leerkracht. De kinderen hebben kennis gemaakt met
hun nieuwe leerkracht(en).
Er werden nog spelletjes gespeeld om het schooljaar gezellig af
te ronden. Ouders worden hartelijk bedankt door de leerlingen
voor hun vele inspanningen in het afgelopen jaar en we gaan
vanavond (waarschijnlijk weer) emotioneel afscheid nemen van
de groepen 8. Twee geweldige groepen 8, waar we heel trots op
waren. Ze verzorgden voor elkaar een fantastisch kamp, ze
verzorgden voor alle leerlingen en hun ouders een geweldige
musical en tenslotte presteerden ze op de CITO ook nog eens
heel hoog. Het hoogste van de afgelopen tien jaar. Dat is natuurlijk ook een compliment aan
het hele team van Weilust waard. De leerkrachten hebben allemaal gezamenlijk weer goed
onderwijs neergezet. Niet alleen op cognitief (kennis) gebied, maar dus ook sociaal,
maatschappelijk en cultureel. Daarbij zijn onze leerlingen sportief ook niets te kort gekomen.
We kunnen dus aan een ontspannende vakantie beginnen, waarna een nieuw spannend jaar
kan volgen.

Spannend omdat we nu echt gaan overstappen
naar andere schooltijden.
Zal het voor alle ouders inderdaad prettig
worden? Zullen alle kinderen er ‘wel bij varen’?
Scholen die ons zijn voor gegaan in andere
schooltijden, zeggen van wel. Dus we gaan er van
uit dat dat bij ons ook het geval zal zijn.
Voor zo ver nu bekend zal 97% van alle leerlingen op school over gaan blijven. We hopen dat
dat snel 100% gaat worden, zodat alle leerlingen op een rustige en gestructureerde manier
de dag kunnen doorlopen met elkaar, zonder lastige en veel te lange onderbreking.
Wij zijn er in ieder geval klaar voor. De pedagogisch medewerkers en de
overblijfmedewerkers, die de leerlingen tijdens de pauzes buiten begeleiden, zijn
geïnstrueerd. De coördinator heeft alle schema’s gemaakt. Hier onder kunt u lezen hoe wij
de betaling van de kosten door de ouders denken te gaan regelen (en mogelijk ook andere
betalingen).
Maar je weet maar nooit bij iets nieuws. Moeten we nog veel ontdekken? Zullen er veel
aanpassingen gedaan moeten worden? Hebben we
alles goed ingeschat?
Ik hoop dat alle leerkrachten en ouders gaan helpen
(door een goede en heldere communicatie) om alles
zo snel mogelijk goed te gaan laten verlopen. Als we
dezelfde taal spreken en allemaal de kinderen positief
blijven benaderen, gaat het vast helemaal goed
komen.
Graag wil ik u nog even wijzen op het aanbod van het
Centrum voor Jeugd en Gezin m.b.t. ‘Glow, voor schatten van
kinderen’ dat de eerstvolgende keer op onze school wordt
georganiseerd voor kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 (zie de
bijlage bij deze Weilustwekker).
Kinderen voelen wel eens spanning of onzekerheid. Sommigen hebben moeite om hun
hoofd leeg te maken of hun grenzen aan te geven. In deze workshop kunnen kinderen kennis
maken met hun eigen gedachten, emoties en lichaam.
Door middel van doen, voelen en bewegen komt je kind erachter dat hij / zij meer kan dan
hij zelf dacht. Dit alles volgens het principe: ‘je bent goed zoals je bent!’ Kinderen ontdekken
tijdens Glow dat leeftijdgenoten vaak met
dezelfde dingen worstelen als zij zelf en vinden
het fijn om dit te delen. Van ouders wordt een
actieve houding verwacht zowel tijdens als na de
workshop zodat het kind kan blijven stralen!
Wilt u actie ondernemen als u denkt dat dit iets is
voor uw kind?
De ontwikkelingen voor de school voor het volgende schooljaar zullen voornamelijk liggen
op het vervolmaken van de richtingen
die we al waren ingeslagen; werken met
Gynzy rekenen en Gynzy spelling op de

chromebooks, werken met de zaakvakken geïntegreerde methode ‘Topondernemers’, het
bewegend en spelend leren in de groepen 1 tot en met 4, het vormen van betekenisvolle
combinatiegroepen in de groepen 2 en 3 en natuurlijk het goed implementeren van ‘andere
schooltijden’.
Maar er zijn natuurlijk ook weer nieuwe ontwikkelingen. Op het
programma stonden al het uitwerken van een leerlijn
‘wereldburgerschap’ voor de hele school en het
gepersonaliseerde leren. Binnen dat laatste gebied vallen
ontwikkelingen als gesprekken houden met ouders EN
leerlingen, maar ook leerlingen de mogelijkheid bieden om aan
te geven wat ze zelf belangrijk vinden om te leren/kunnen, naar
aanleiding van hun talenten en/of belangstellingen.
Tenslotte hebben de
groepsleerkrachten van de groepen 1-2 zich ten doel gesteld om
te leren omgaan met een nieuw observatiesysteem, waarmee
meteen hun handelen voor en met leerlingen gepland kan
worden en daarbij ook dagelijks en wekelijks hun lessen. Heel
spannend voor de onderbouw. We gaan u vast en zeker weer op
de hoogte houden van de vorderingen.
U begrijpt het al, dat we een mooi en spannend jaar tegemoet gaan. Maar ook een heel
feestelijk jaar. Want in de loop van dit aanstaande schooljaar bestaat
Kbs Weilust 50 jaar. Een bijzonder jaar, wat natuurlijk gevierd moet
worden. We hebben al een ‘feest comité’ samengesteld dat al een
keer bij elkaar is gekomen om eerste plannen te maken. Ik heb er in
ieder geval nu al een goed gevoel bij.
Maar voor het allemaal zo ver is, gaan we eerst lekker zes weken
ontspannen en dingen doen waar we normaal door het jaar niet altijd
aan toe kunnen komen. Dat kunnen klussen zijn, of boeken lezen of
films kijken. Maar ik raad iedereen aan om optimaal aandacht te besteden aan elkaar. Aan je
gezin, je familie en je vrienden. Dat is belangrijk.
Dus geniet, rust goed uit, wees vrolijk en………………. ontspan!
Ik wens u graag, mede namens het team van Kbs Weilust een
heel fijne tijd, waarvan ik hoop dat deze brengt wat u er van
verwacht en waarop u hoopt.
Graag tot 19 augustus. Ik hoop u dan weer allemaal in een
goede gezondheid te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur Kbs Weilust

KOSTEN VAN HET OVERBLIJVEN EN DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Wij hebben besloten de administratie voor de inning van de gelden van ouders uit te
besteden aan Murlen Dienstverlening in samenwerking met Stichting iDEALnet middels een
beveiligde online ouder-/gezinspagina.
De school wil graag alle beschikbare tijd inzetten t.b.v. uw kinderen, de school en het
onderwijs en natuurlijk het goed en veilig organiseren van het overblijven en de pauzes!
Murlen regelt dat ook voor de andere scholen die ons met ‘andere schooltijden’ al zijn
voorgegaan in Breda.
Er wordt komend schooljaar gestart met de inning van de kosten voor het overblijven en de
vrijwillige ouderbijdrage.
Op de beveiligde ouder-/gezinspagina kunt u klaargezette schoolse bijdragen voor uw
kind(eren) online regelen. U kiest hiervoor uit één van de aangeboden betalingsvormen
(automatische incasso, bankoverschrijving of iDEAL).
Als u voor automatische incasso kiest, bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
Dat wordt dan automatisch voor u geregeld.
Op de website van Murlen dienstverlening www.murlendienstverlening.com of de
schoolwebsite www.weilust.nl kunt u via het iDEALnet inlogvenster gratis gebruik maken van
uw beveiligde ouder-/gezinspagina. Het is een online dienst voor ouders waar u veilig alle
schoolkosten kunt voldoen. U heeft zo altijd op uw eigen ouder-/gezinspagina een handig
overzicht van alle uitgaven voor uw kind(eren). U ontvangt direct per email een bevestiging
van uw betaling.
Voor het uitvoeren van de inning van deze schoolse bijdrages zullen wij de
persoonsgegevens van de leerlingen delen met Murlen dienstverlening. Murlen
dienstverlening gaat uiterst zorgvuldig om met deze gegevens en volgt daarbij de privacy
wetgeving zoals vastgelegd in de AVG (Europese richtlijn). Murlen heeft ook een
verwerkersovereenkomst met ons schoolbestuur INOS.
Na importeren van deze gegevens bent u als ouders wel zelf verantwoordelijk voor het upto-date houden van de persoonsgegevens. Dus als uw e-mailadres wijzigt, dan dient u dit zelf
aan te passen op uw persoonlijke ouder-/gezinspagina (anders ontvangt u geen mail en kan
u geen nieuw wachtwoord toegestuurd worden als u dit vergeten of kwijt bent).
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal Murlen dienstverlening in opdracht van uw
school de bijdragen klaarzetten en u middels een e-mail hiervan op de hoogte brengen. Uw
inloggegevens ontvangt u dan ook.
Wij hopen het u op deze manier gemakkelijker te maken om de eigen bijdragen tijdig en
veilig te kunnen voldoen.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur Kbs Weilust

Femke van 10 uit groep 7 van Kbs Weilust regelt nieuwe fiets voor vriendinnetje Audrey!!
Het is een lang verhaal, maar het is gelukt! (een mooi verhaal over wat leerlingen van
Weilust voor elkaar over hebben)
Femke heeft voor Audrey op 30 juni 2019 een gloednieuwe fiets gekregen van de
fietsenwinkel Roland Bikes voor haar vriendin.
Het begon allemaal op 29 juni toen Femke op een verjaardag was in Eindhoven. Femke liep
de straat op met een cocktailprikker.
Ze ging een ruilspel doen om een nieuwe fiets te regelen voor Audrey.
Ze begon met een cocktailprikker en ze kreeg daarvoor een karaf en daarvoor een grote bak
met snoep erin.
Toen kwam er een man naar Femke en die had een eigen radiostation. Hij gaf Femke een
telefoonnummer en zei daarbij dat Femke dat nummer moest bellen tussen 10 en 11. Dat
deed ze zeker en ze kwam live op de radio.
Ze heeft na ongeveer 2 uur een gloednieuwe fiets geregeld voor Audrey. Met dank aan
Centrum Radio en Roland Bikes is het gelukt.
Femke kreeg ook nog twee tegoedbonnen om wat te drinken en een ijsje te eten, dat gaan
ze natuurlijk samen doen. Femke krijgt ook nog voor de moeite van de radio een
wekkerradio met bluetooth en waarop je je eigen telefoon op kan laden.
Hier staat een link van de radio dan kun je luisteren naar het verhaal van
Femke: https://www.youtube.com/watch?v=azFZZjnp0zM&t=589s
GEVONDEN VOORWERPEN

