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BIJLAGE  

01-01 Infoavond meer- en hoogbegaafdheid 23 september 2019 voor alle geïnteresseerden 

01-02 Gevraagd OPR-leden 30-03  

01-03 Boek “Kleuters” Annemarie van Bokhoven 

01-04 Weekend van het varken 14 en 15 september 2019 

01-05 Cursus CJG “Schatten van Ouders”   

 

VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Gelukkig zijn alle leerlingen en hun ouders gezond 
en wel teruggekeerd op school. Iedereen heeft 
blijkbaar van een fijne en zonnige vakantie genoten 
en iedereen ziet er ontspannen en enthousiast uit. 
Op school is alles netjes gepoetst, opgeruimd en 
geordend en we hadden een korte en gezellige 
opening van het jaar.  

De vlaggen hingen uit, zodat de leerlingen zagen dat wij het een feest vonden dat ze er 
allemaal waren en natuurlijk zong het team het ‘Weilustlied’.  
Daarna allemaal hoopvol en een beetje gespannen op weg naar de nieuwe juf of meneer. 
 
De eerste reacties na de eerste drie dagen zijn veelbelovend. 
Kinderen geven aan het leuk te vinden in de nieuwe groepen en de 
collega’s geven allemaal aan dat ze een leuke groep kinderen voor 
hun neus hebben. 
Zelfs het nieuwe ‘andere schooltijden’ proces blijkt goed te 
verlopen. Dagelijks komen alle betrokkenen bij het overblijven bij 
elkaar om te bespreken wat goed ging of wat nog beter zou kunnen. 
Dat communiceren we meteen naar het hele team, zodat iedereen 
snel dezelfde taal zal kunnen spreken en de kinderen snel gewend 
zijn aan de nieuwe gang van zaken. 
Ruim 95 % van de leerlingen blijft nu over en de activiteiten worden als ‘leuk’ betiteld. 
Natuurlijk is er nog veel te leren en veel te ontdekken, maar de eerste signalen zijn dus goed. 
 



Alleen de bel is stuk gegaan! Vorige week hebben we de nieuwe 
schooltijden geprogrammeerd maar toen haperde de bel al iets. 
Maandag is opnieuw alles geprogrammeerd maar in de nacht van 
maandag op dinsdag bleef de zoemer om 24.00 uur ’s nachts luid 
door de nacht klinken, waarna omwonenden 
van de school de politie gebeld hebben, die 
de alarmcentrale heeft ingeschakeld, om de 

stroom te gaan verbreken. 
Mochten er ook ouders zijn die die nacht werden gehinderd in hun slaap, 
dan bied ik mijn oprechte excuses aan. 
De bel echter zal nog een week niet werken. We behelpen ons af en toe 
met een ouderwetse handbel om de leerlingen te melden dat ze naar 
binnen mogen, tot de bestelde onderdelen voor de automatische bel 
geleverd worden.  
Mochten de leerlingen dus iets later dan gewoon naar buiten komen, kan het zijn dat de 
leerkracht van uw kind de tijd niet in de gaten heeft en lekker enthousiast doorwerkt. Wij 
hopen op uw begrip. 
 

Deze week zien we overal onze trouwe ‘luizenpluis-ouders’ door de 
school lopen. Zij controleren in principe altijd na de vakanties. 
Mocht uw kind ‘bezoek’ hebben, geven zij u, via de groepsleerkracht 
van uw kind, een signaal dat u moet behandelen. Op deze manier 
hopen wij u en alle andere ouders veel ergernis te besparen. 
Alle helpende ouders weer heel hartelijk bedankt. 
 

 
Zoals het er naar uit ziet gaat er binnenkort een en ander 
veranderen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
maar voorlopig mag u Lesley Feskens nog tweewekelijks 
op donderdagmorgen tussen 8.30 en 09.30 uur 
raadplegen in de personeelskamer van de school 
(bovenverdieping) als u vragen heeft over opvoeding of ontwikkeling van uw kind of 
eventuele andere maatschappelijke of sociale vraagstukken die uw kind betreffen. Zij zal 
vanaf volgende week donderdag in de school zijn. 
Mocht er daadwerkelijk verandering in deze spreekuren komen, hoop ik u dat tijdig te 
kunnen melden.  
 
Tenslotte nog een heel belangrijke mededeling. 

INOS gaat voor een rookvrije generatie. Het hele terrein van onze 
school is voortaan rookvrij. Het verzoek om niet te roken op de 
speelplaats hebben we u al jaren geleden gevraagd en daartoe 
hebben we ook borden op de hekken van de school aangebracht. 
Maar INOS gaat een stapje verder. Wij en ons bestuur vinden het 
heel belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien, zich ontwikkelen en 
leren in een schone omgeving, dus ook in schone lucht. Ik wil u 
daarom vragen daar rekening mee te houden. Wilt u alstublieft niet 



roken in het zicht van onze school. Zo houden we ook onze schoolomgeving een stuk 
schoner. 
Waar het dan wel mag, is uiteindelijk aan uzelf, maar wij stellen het in het belang van onze 
leerlingen op prijs als u dat buiten het zicht van onze school doet. 
 
Ik wens u in ieder geval mede namens het team van Weilust weer een heel fijne zonnige 
maar rookvrije week. 
 
Met vriendelijke groet, Kees van Sprundel, directeur 
 
VOOR DE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) VAN SAMENWERKINGSVERBAND PO 30-03 
ZOEKEN WIJ ÉÉN OUDER EN ÉÉN PERSONEELSLID. 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-03. Dit 
samenwerkingsverband van 144 scholen in het primair, regulier en speciaal onderwijs, zorgt 
voor  een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen op de betrokken scholen.   
Dit totale ondersteuningsaanbod van alle scholen samen wordt door het 
samenwerkingsverband gebundeld tot één passend ondersteuningsplan voor alle leerlingen. 
Wilt u als betrokken ouder of personeelslid van één van de scholen binnen het 
samenwerkingsverband mee beslissen over onderwerpen uit het ondersteuningsplan, 
meld u zich dan aan als kandidaat-lid van de Ondersteuningsplanraad.  
Deze raad is het medezeggenschapsorgaan van het regionaal samenwerkingsverband.  
Zie de bijlage voor meer gedetailleerde informatie. 
 
BOEKJE OVER KLEUTERS 
 
Onze collega Annemarie van Bokhoven uit groep 1-2 heeft een boekje over kleuters 
geschreven.  
In dit boekje geeft Annemarie handvatten om de opvoeding van jonge kinderen, zowel thuis 
als in de klas, gemakkelijker te maken. Aan de hand van duidelijke voorbeelden laat ze zien 
dat de tips die ze geeft daadwerkelijk van invloed zijn. 
Sommigen van u hebben het boekje gelezen en Annemarie zou heel graag een review van 
die lezers willen ontvangen en doet daartoe een oproep. 
In de bijlage leest u alle details. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 

 
 
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 word 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 CJG 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  

http://www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis
http://www.cjgbreda.nl/ouders/schatten-van-ouders


 
 

 
 
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in het komende 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 kan vanaf nu!  
 
Met vriendelijke groeten, Kindertypecursus.nl 
 
Van belang vinden wij het te vermelden dat wij (kbs Weilust) het tweede deel van dit 
schooljaar zelf typelessen aan de leerlingen van groep 6 verzorgen.  
 
 
HET WEEKEND VAN HET VARKEN 
Op 14 en 15 september organiseren wij voor de 10e keer het Weekend van het Varken. 
Tijdens het Weekend van het Varken kunnen gezinnen een kijkje komen nemen in de stal. 
Een leuk, actief en educatief uitje dat gratis toegankelijk is! 
Het bezoekersaantal stijgt jaarlijks; in 2018 mochten we meer dan 8.000 bezoekers 
begroeten. 
Wij vinden het belangrijk dat onze agrarische sector in contact blijft met iedereen. Daarom is 
het onze missie kinderen op een speelse wijze de boerderij te laten leren kennen. 
We maken ze bewust van waar het eten op je bord vandaan komt. 
 
Naast het verstrekken van informatie, organiseren we verschillende activiteiten voor jong en 
oud. 
We informeren je o.a. over de geboorte van de big tot de verzorging van een vleesvarken en 
laten zien wat de dieren te eten krijgen. 
Maar er zijn ook spelactiviteiten zoals een maisdoolhof, strodoolhof, het knuffelen van 
biggen, huifkar, Belgisch trekpaard, bootcamp en nog veel meer… (zie ook de bijlage).  
 

 

http://www.kindertypecursus.nl/

