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Beste ouders en verzorgers,
Waar ik allereerst uw aandacht voor wil vragen is het
programma van ‘Ontdek je talent (in de eigen wijk)’. Verderop in
deze nieuwsbrief kunt u hier alles over lezen; ook krijgt uw kind
deze informatie op papier mee naar huis omdat we er graag alle
aandacht voor willen hebben.
Vorig jaar was de eerste cyclus van activiteiten voor leerlingen
uit de wijken Heusdenhout en Brabantpark. Die hebben we goed
geëvalueerd en we hebben er natuurlijk van geleerd en alles wat te verbeteren was, denken
we nu verwerkt te hebben. Kijk dus goed naar het aanbod.
U merkt nu dat het deze keer GRATIS is (maar dan moet het
ook wel serieus genomen worden) en toch door
professionals gegeven en georganiseerd wordt. De scholen
die hierbij goed samenwerken (Tweesprong, Fontein en
Weilust) dragen ook een steentje bij en aangezien de
activiteiten in die gebouwen plaatsvinden is de prijs laag. Maar een ander voordeel hiervan
is dat het dus nooit ver weg is en dat iets oudere leerlingen mogelijk zelf naar de activiteit en
weer naar huis kunnen. Is voor ouders misschien ook gemakkelijker om deel te laten nemen.
U leest dan ook dat er nu aanbod is voor alle leerlingen, zelfs de allerkleinsten.
Ik hoop dat iedereen er serieus naar kijkt, maar ook deel gaat nemen, omdat dan alle
leerlingen met kinderen uit de eigen wijken in contact
komt, waardoor de wijk een nog fijnere plek is om te
spelen en te wonen. Ze leren zo ook mogelijk andere
vriendjes/vriendinnetjes kennen met dezelfde
interesses of talenten.
Het zijn geen kennismakingsactiviteiten, maar er wordt
serieus iets geleerd in een afgerond geheel, op basis
waarvan een kind eventueel verder aan kan sluiten bij
een vereniging. Uw kind heeft in ieder geval een gezellige en nuttige tijdsbesteding na
schooltijd.

De afgelopen week hebt u de beloofde mail ontvangen
m.b.t. de betaling van de bijdrage aan het overblijven.
Aangezien hiervoor kosten gemaakt worden die niet uit de
schoolexploitatie betaald mogen en kunnen worden is deze
niet vrijwillig.
Op deze wijze wil de ouderraad ook graag de vrijwillige
ouderbijdrage, voor de (extra leuke) activiteiten en
festiviteiten voor de leerlingen, gaan innen.
De mail daarvoor ontving u gisteren.
We hopen het u, onszelf en de ouders uit te ouderraad allemaal iets gemakkelijker te maken,
waardoor we met het werkelijke werk voor de kinderen bezig kunnen zijn.
U kunt verderop in deze Weilustwekker meer lezen over hoe de betaling georganiseerd is en
weet u meteen waar u met eventuele vragen terecht kunt.
De bijdrage voor het overblijven is vorige jaren al vastgesteld op € 0,80 per dag. Dat
betekent € 3,20 per week en dat zou voor een (gemiddeld)
jaar van 40 weken, neerkomen op € 128,00, maar omdat er
af en toe wel eens een dag tussenuit valt heeft de school dat
afgerond op € 125,00 per leerling per jaar. Dat is dezelfde
kostprijs als alle andere scholen die andere schooltijden op
dezelfde wijze hebben geregeld hanteren.
Wij en uw MR vinden het belangrijk dat een en ander goed
geregeld moet worden. Daarom is er ervaren personeel (via
Kober kinderlunch) ingehuurd en worden andere ervaren overblijfvrijwilligers aangetrokken,
die wel een vrijwilligersbijdrage van de school krijgen. Die kosten, naast de kosten voor
betaling van de bijdrage en eventuele opleidingskosten van overblijfmedewerkers hebben
bepaald dat de prijs op € 0,80 is vastgesteld. Dat is een mooi resultaat als we weten dat
Kober destijds minimaal € 2,75 voor een keer overblijven moest rekenen.
Ik heb u vorige week al gemeld dat er in de klassen een leuke en vooral
rustige sfeer is tijdens het eten en dat vele leerlingen het eigenlijk wel
gezellig vinden
Een leuke gehoorde reactie was; ‘Nu hoeven we élke dag maar één keer
naar school’!
We stellen steeds onze regels bij zodat het voor zo veel mogelijk
leerlingen een leuke manier van overblijven wordt. U begrijpt dat we af
en toe nog zoekend zijn, maar alle overblijfmedewerkers zetten zich optimaal in evenals
onze groepsleerkrachten om het spelen en eten met de kinderen aangenaam en
gestructureerd te laten verlopen.
Waar wij wel incidenteel vragen over krijgen is ‘wat
is nou gezond en wat niet’? Ook opmerkingen van :
‘In een andere groep wordt er anders op wat
kinderen meebrengen gereageerd’.
Ik geeft toe dat dit een heel moeilijk terrein is, maar we gaan proberen er een eensluidend
en dus voor de leerlingen duidelijk beleid op te maken.

Ik besef dat we het nooit goed kunnen gaan doen, want de ene ouder stuurt mij een mail
over waar ik me mee bemoei en zij maken zelf wel uit wat hun kind eet en een andere ouder
stuurt mij een mail met het verzoek of wij er op willen toezien dat hun kind gezond eet en
alles opeet wat papa en mama meegeven, maar dat het kind vooral gestimuleerd wordt om
gezond (en rustig) te eten.
Zijn daar richtlijnen voor? Ik vind het moeilijk en eigenlijk zouden ouders daar zelf ook over
moeten denken.
Wij hanteren de lijn dat het gezond is om
‘gewone’ boterhammen te eten met
‘normaal’ beleg.
Dus een dikke laag chocopasta zou
eigenlijk niet moeten kunnen (zeker niet
op alle boterhammen), maar ik neem aan
dat ouders dat ook snappen. Dus vraag me
niet te omschrijven wat ‘normaal beleg’ is
Mag eierkoek, peperkoek, krentenbol? Zo ver ik het zie, kan dat een mooie aanvulling zijn op
boterhammen, maar toch niet alleen maar eierkoeken, peperkoeken
en/of krentenbollen.
Moet alles op? In principe proberen we het kind te stimuleren om op
te eten wat papa en mama meegeven, maar als zij voldoende extra
tijd hebben gekregen om rustig af te eten en het kind hoeft echt niet
meer, geven we mee terug naar huis wat over is, zodat u weet of er
de volgende dagen minder (of juist meer) mee naar school gegeven
kan worden.
In het geval van snoep en voorverpakte koeken of koeken met
chocolade erop gaan we de leerlingen proberen te motiveren om
dat mee terug naar huis te nemen. Dat is dan voor thuis als ze om
14.45 uur weer terug thuis zijn.
Wij hopen echt op uw begrip en medewerking.
Mocht uw kind nu serieuze eetproblemen of -stoornissen hebben, kunt u dat uiteraard altijd
met de groepsleerkracht van uw kind bespreken. Dan wordt er zeker iets afgesproken dat bij
de gezondheid van uw kind past. Uitzonderingen in de groep die goed verklaard kunnen
worden, worden altijd door kinderen geaccepteerd.
Mag een pakje melk? Melk is gezond. Dus natuurlijk mag melk,
maar als u het kunt voorkomen dat het in een pakje mee naar
school moet, zou dat fijn zijn. Maar op school proberen we
onze leerlingen ook te leren om zoveel mogelijk afval te
scheiden, dus dat pakje kunnen we wel wegwerken, maar een
drinkbeker gevuld met melk uit een pak is nog milieubewuster.
Maar daar kunnen ouders zelf over besluiten.
Mocht u gezonde voeding voor uw eigen kind niet op prijs
stellen, houdt u zich dan voor de klasgenootjes s.v.p. aan deze
richtlijnen, zodat andere ouders in hun opvoeding niet in
verlegenheid worden gebracht omdat de andere kindjes uit de klas ………………. De rest kunt u
wel invullen.

Ik wens u weer een heel fijn en gezonde en zonnige week toe, mede namens mijn collega’s
van Kbs Weilust en Kober kinderopvang.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur
BETALEN VOOR HET GEZAMENLIJK OVERBLIJVEN
Voor een veilige inning en verwerking van alle betalingen aan
de school, voor het gezamenlijk overblijven, voor het
schoolkamp en voor de vrijwillige ouderbijdrage, zijn wij een
samenwerking aangegaan met het administratiebureau Murlen
i.s.m. Stichting iDEALnet.
Bij www.murlendienstverlening.com of www.idealnet.nl kunt u zich als ouders
rechtstreeks registreren. De hiervoor benodigde gegevens ontving u in een brief van school.
Deze heeft u rechtstreeks op uw eigen mailadres (zoals dat bij school bekend is) ontvangen.
Zodra uw registratie voltooid is kunt u vanuit het
inlogvenster direct inloggen op uw persoonlijk ouderpagina.
Het gebruik van iDEALnet is gratis voor de
ouders/verzorgers.
Graag vragen wij uw medewerking om de betaling voor het
gezamenlijke overblijven aan school te gaan verrichten via
iDEALnet.
Dit biedt een aantal belangrijke voordelen zoals het betalen via iDEAL (met uw eigen
vertrouwde internetbankieromgeving) of via een machtiging waarmee het mogelijk wordt
om het bedrag voor het schooljaar in vier termijnen te betalen.
Uiteraard wordt met alle gegevens van uw kind zorgvuldig omgegaan en is de server waarop
deze staan goed beveiligd. Bij een vervallen openstaande post of voor de begeleiding van het
gebruik van de ouderpagina kunt u eventueel gebeld worden door Stichting iDEALnet.
Mocht u vragen hebben over iDEALnet kijk dan naar het uitlegfilmpje voor ouders of de
meest gestelde vragen en antwoorden op onze
site www.murlendienstverlening.com . Mocht u dan
nog vragen hebben, stel deze dan
via www.murlendienstverlening.com/helpdesk of
bel naar ons servicenummer voor ouders tel. nr. 0852734910.
Houders van een Bredapas hebben recht op korting
op de overblijfkosten. U dient dan een kopie van de
pas aan school te overleggen.

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 16 september a.s. begint het ‘ontdek je talent’ programma. Kinderen uit
de wijk kunnen na schooltijd deelnemen aan één van de aangeboden activiteiten op een
locatie in Brabantpark en Heusdenhout. Dus bij u in de buurt!
Wat is Ontdek je talent?
Ontdek je talent is een nieuw naschools programma waaraan kinderen gedurende het
schooljaar (in 4 blokken van 6 weken) zoveel mogelijk, aansluitend aan schooltijd, kunnen
deelnemen. De activiteiten zijn afwisselend en hebben verschillende thema’s, waarbij ze na
6 weken echt kunnen zeggen ‘iets’ geleerd te hebben. Het is dus veel meer dan alleen maar
kennis maken met cultuur, sport, natuur, enz. Na afloop van het programma kunnen
kinderen presenteren wat ze geleerd hebben.
Waar
De activiteiten zullen plaatsvinden op en rondom één van de basisscholen: Kbs Weilust, Obs
De Tweesprong en Cbs De Fontein. Na inschrijving krijgen jullie per mail een bevestiging van
inschrijving en de locatie waar je wordt verwacht.
Op www.wijkinbeweging.nl kunnen jullie lezen wat alle activiteiten inhouden.
Wanneer
Activiteit
Kunst en fantasie

Kunst en fantasie

Afrodance
Voorbeeld van
afrodance

Kinderyoga en
Acrobatiek voor

Datum
Vrijdag 20 september
Vrijdag 27 september
Vrijdag 4 oktober
Vrijdag 11 oktober
Vrijdag 25 oktober
Vrijdag 1 november
Donderdag 19 september
Donderdag 26 september
Donderdag 3 oktober
Donderdag 10 oktober
Donderdag 24 oktober
Donderdag 31 oktober
Donderdag 19 september
Donderdag 26 september
Donderdag 3 oktober
Donderdag 10 oktober
Donderdag 24 oktober
Donderdag 31 oktober

Voor wie?
Kinderen van
0 t/m 3 jaar

Maandag 16 september
Maandag 23 september

Groep 5 en 6

Tijd
10.00 – 11.00 uur
Cbs de Fontein

Groep 1 en 2

15.45 – 16.45 uur
Kbs Weilust

Groep 3 en 4

15.30 – 16.30 uur
Speelzaal
Obs De Tweesprong

15.30 – 16.30 uur

zelfvertrouwen

Maandag 30 september
Maandag 7 oktober
Maandag 21 oktober
Maandag 28 oktober

AR en Graffity

Vrijdag 20 september
Vrijdag 27 september
Vrijdag 4 oktober
Vrijdag 11 oktober
Vrijdag 25 oktober
Vrijdag 1 november

7 en 8

Woensdag 18 september
Woensdag 25 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 9 oktober
Woensdag 23 oktober
Woensdag 30 oktober

Groep 3 t/m 8

Karatekid

Speelzaal Cbs De
Fontein

15.30 – 16.30 uur
Kbs Weilust

13.00 – 14.00 uur
Speelzaal
Obs De Tweesprong

Deelname is gratis!
Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan vanaf 2 september jl. tot uiterlijk donderdag 12 september a.s. via
www.wijkinbeweging.nl. Op de homepagina klik je op ‘ontdek de activiteiten’ en dan kom je
meteen op de juiste pagina met het aanbod. Zie je iets wat je leuk vindt? Klik dan op die
activiteit en schrijf je in. In het geval dat u er niet aan uitkomt en/of hulp nodig heeft is dit
mogelijk. Hieronder is te zien wie u kan helpen.
Basisschool de Tweesprong,
Gré van Pelt
Basisschool de Weilust,
Madelon Bakker
Basisschool de Fontein,
Evelien Maes
Let op!
In de herfstvakantie zijn er geen activiteiten.
Er is een bepaald aantal plaatsen, schrijf je dus snel in. Bij meerdere inschrijvingen dan
plaatsen wordt er geloot. Na inschrijving wordt er een bevestiging gestuurd. Donderdag 12
september zal via de mail bekend worden gemaakt wie er deel kunnen nemen aan een
activiteit. Dat in het geval van te veel inschrijvingen.
Als je bent inschreven dan word je iedere week verwacht.
Bij absentie of afmelding zonder geldige reden wordt je plaatsje aan een andere leerling
gegeven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eveline van Vugt of Marina Laurens.
Contact opnemen kan via e.van.vugt@breda-actief.nl of m.lourens@nieuweveste.nl

Met vriendelijke groet,
Eveline van Vugt en Marina Lourens
Namens kernteam IKC Brabantpark/Heusdenhout (Breda Actief, Surplus Welzijn, KIK, Bloem,
Edux Onderwijspartners, Kbs Weilust, Obs De Tweesprong, Cbs De Fontein, Nieuwe Veste,
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda en gemeente Breda)

GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
KINDERKLEDINGBEURS TETERINGEN OP ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Tweedehands kinderkleding kopen en
verkopen
De scholen zijn inmiddels weer begonnen.
Het al weer bijna tijd voor de
najaars/winterbeurs van
KinderKledingBeurs Teteringen. Op
zaterdag 21 september 2019 kan er in ‘t
Web in Teteringen van 09.30 tot 12.30 uur
weer volop geshopt worden. Winterjassen,
broeken, rokjes en jurkjes, truien, blouses,
bad- en sportkleding en nog veel meer; je
kunt het allemaal vinden bij
KinderKledingBeurs Teteringen!
Verkopen
Heb je kinderkleding in de maten 80 t/m
188? Verkoop het via KinderKledingBeurs
Teteringen! Op de website is terug te
vinden op welke dagen en waar je de
kleding kunt inleveren en hoe je de kleding
aanbiedt. In verband met het grote
kledingaanbod is KinderKledingBeurs
Teteringen genoodzaakt maximaal 200
lijstnummers uit te geven. Lever je kleding dus tijdig in.
Shoppen voor het goede doel
KinderKledingBeurs Teteringen steunt met elke beurs een goed doel. Deze keer is het goede
doel: www.stichtinghappyhippo.nl met het project “Busy Bee” .
Alleen in Breda al zijn er zo'n 300 kinderen onder de 12 jaar die leven onder de
armoedegrens. Hun ouders zijn afhankelijk van de voedselbank en hebben geen geld voor
verjaardagen of schoolspullen. In 2014 is het project Busy Bee gestart, waar zij kinderen van
de voedselbank die naar de brugklas gaan helpen. Zij hebben een box ontwikkeld met daarin
schoolartikelen die je nodig hebt voor een mooi nieuw spannend schooljaar. Omdat het
schooljaar al van start gegaan is, zal de donatie gebruikt worden voor het schooljaar
2020/2021.
Bezoek onze website voor meer informatie over de KinderKledingBeurs Teteringen:
www.kinderkledingbeursteteringen.nl. Wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram.
(facebook.com/KinderKledingBeursTeteringen en Instagram kinderkledingbeurs)

