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BIJLAGEN 

04-01 Jeugdfondssport en jeugdfondscultuur 

04-02 FunKey hockeyvoetbal groep 2 en 3 

04-03 Hockeyen bij Mixed Hockey Club Teteringen vanaf groep 3 

VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik deze keer weinig belangrijke 
bespreekpunten heb om met u te delen.  
Via PARRO is de afgelopen week iedereen geïnformeerd over ‘de 
wasstraat’,  een project wat op school heeft plaatsgevonden op 
initiatief van de GGD, wat het belang van goed je handen wassen 
behandelde.  
Men liet in een opgebouwde tent op het schoolplein leerlingen 
met speciaal lamplicht zien dat er vuil en bacteriën op je handen zit en dat je die er gewoon 
af kunt wassen met water en zeep.  
Heel belangrijk voor onze jongste leerlingen die dat allemaal nog wel een beetje moeilijk 
vinden en een heel goede ‘reminder’ voor de oudere leerlingen.  
Wij hopen dat u er thuis weer bij aansluit, zodat het een gezonde gewoonte gaat worden en 
onze leerlingen daarmee hun eigen gezondheid en die van anderen minder in gevaar 
brengen. 
 

Dankzij bereidwillige ouders draait de ‘bibliotheek op school’ 
weer op volle toeren. Alle leerlingen hebben weer een boek in 
hun laatje om in hun vrije tijd (en onder ‘vrij-lees-tijd’) te lezen, 
maar hebben er inmiddels ook een thuis. 
Ik hoef u het belang van het maken van ‘leeskilometers’, voor de 
(lees)ontwikkeling van uw kind vast niet meer uit te leggen. Dus 
ook daarbij hopen we van ganser harte dat u uw kind stimuleert 

om dat boek wekelijks (uit) te lezen en op tijd weer mee terug naar school neemt in hun 
speciale ‘bibliotheekboekentasje’ dat ze daarvoor hebben gekregen. 
 
Ook fijn te melden dat inmiddels bijna alle groepen een klassenouder hebben, die met de 
leerkracht mee gaat denken en helpen bij zaken die van belang kunnen zijn voor de sfeer, 
gezelligheid, verbinding en inhoud van de groepen waar hun kind deel van uitmaakt.  



Sommige groepen hebben zelfs twee klassenouders, zodat men elkaar dan kan 
ondersteunen of bij eventuele activiteiten kan waarnemen.  
We hebben ook een van de klassenouders, mevrouw 
Mariëlla Verbaan,  bereid gevonden om de groep 
klassenouders desgewenst samen te laten komen op 17 
september, om elkaar te inspireren en waar mogelijk zaken 
op elkaar af te laten stemmen.  
Daar moet je natuurlijk geen gebruik van maken, maar kan 
misschien helpen om deze taak nog meer inhoudelijk te laten zijn. 
Ik beveel het graag van harte aan. 
 

De informatiebijeenkomsten van de groepen 1 t/m 3 zijn 
inmiddels ook achter de rug en we zijn heel benieuwd naar de 
belangstelling voor de informatiebijeenkomsten van de 
andere groepen, die net als vorig jaar voor het grootste 
gedeelte door de leerlingen worden ingevuld. (Behalve groep 
8. Dat wordt een bekende informatiebijeenkomst waarbij de 

leerkracht alle info geeft). 
 
De sportdag van vorige week was dankzij het goede weer een 
groot succes, hoewel het even spannend was of het voor alle 
groepen wel door kon gaan, omdat het er op leek dat we deze 
keer het vervoer niet geregeld zouden gaan krijgen. Dat is 
gelukkig – met dank aan u allen – allemaal toch goed gekomen.  

Maar we moeten toch wel na blijven 
denken over ‘dit probleem’. Steeds meer ouders werken, zeker 
op maandagen, dinsdagen en donderdagen, waardoor wij 
activiteiten toch meer op andere dagen moeten gaan 
organiseren, willen we ouderhulp voldoende in kunnen 
schakelen. Misschien moeten we de activiteit dichter bij huis 

gaan organiseren en dan maar een minder professionele omgeving accepteren (als 
sintelbaan, verspringbakken met zand en hoogspringkussens), zodat we niet afhankelijk zijn 
van vervoer. 
We gaan er over nadenken. 
 
Ik ontvang van ouders regelmatig mails met vragen, 
opmerkingen, suggesties en ideeën. Daar zijn wij natuurlijk blij 
mee, omdat dat duidelijk maakt dat ouders met ons meedenken 
en meeleven en dat is voor een school die gecertificeerd is als 
‘ouderbetrokkenheidsschool 3.0’ natuurlijk helemaal prettuig. 
Maar het goed en zorgvuldig beantwoorden is natuurlijk wel 
veel werk.  
Daarom was het leuk om de afgelopen week onderstaande mail 
binnen te krijgen. Dat doet ons dan weer heel erg goed. 
 
 
 



Goedemorgen, 
 
Ik hoor wat geluiden om mij heen van kinderen (en vooral de ouders) die moeten wennen aan 
het overblijven en er mailtjes jullie kant uit komen.  
Omdat ik bang ben dat alleen negatieve berichten naar jullie gemaild worden, dacht ik, laat 
ik eens de (stille) groep vertegenwoordigen die wel tevreden is over het nieuwe rooster! 
Onze kinderen zijn al sinds de kleuterklas gewend om over te blijven, dit scheelt wellicht.  
Beiden vinden het nieuwe systeem prima en hebben voldoende tijd om hun broodtrommel 
leeg te eten.  
Ze vinden het gezellig in de klas en leuk dat ze met z’n allen zijn om de lunch door te brengen.  
Er is soms wel wat onduidelijkheid wat wel en niet mag. Ik geef bijv. mijn kinderen een pakje 
houdbare melk mee en zij hebben nooit gehoord dat niet zou mogen, maar andere kinderen 
volgens hun ouders blijkbaar wel.  
Ik snap dat het voor ouders en kinderen die nog nooit hebben overgebleven even wennen is 
en hoop dat het hen lukt om om te schakelen naar het nieuwe rooster en het daardoor ook 
fijn hebben tijdens de lunch.  
Onze kinderen en velen met hen hebben het prima naar hun zin. Mijn verwachting is dat de 
meerderheid zo’n beetje richting de herfstvakantie wel gesetteld is in het nieuwe rooster.  
Kees en MR, succes verder met alles wat er gaande is en dank jullie wel voor al jullie inzet en 
moeite, zodat onze kinderen met plezier naar school kunnen gaan!  

 
Maar voorlopig wens ik u allen weer, mede namens het team 
van Weilust, een heel fijne week waarin we met 
belangstelling gaan luisteren naar de troonrede op 
Prinsjesdag. Het schijnt dat er goed nieuws komt voor 
onderwijsgevend personeel uit het primair onderwijs. Ik ben 
benieuwd! 

Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 



 
 

 
 
 
UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 
GA MEE OP ZWERFJACHT!  
  
Op 21 september 2019 is het World Clean Up Day. Over de 
hele wereld komen mensen in actie tegen zwerfafval. Vorig 
jaar haalden 18 miljoen mensen over de hele wereld wel 88 
miljoen kilo zwerfafval op!   
  
 
WORLD CLEAN UP BREDA  
Op veel plekken in de stad gaan mensen op 21 september zwerfafval opruimen. Je kunt in je 
straat of woonwijk beginnen, met de buren, je sportclub of met collega’s. Het enige wat je 
nodig hebt is een vuilniszak, een grijper of handschoenen. Organiseer je een actie? Meld die 
aan door een mail te sturen naar info@groenpleinbreda.nl  
  
 



ZET HET AFVAL OP DE KAART MET JE MOBIELE  
Natuur en milieu Organisatie Markkant brengt samen met Avans het zwerfafval in Breda in 
beeld. Jij kunt ze helpen. Download op je smartphone (Of die van je papa of mama) de 
app Litterati en sluit je aan bij de groep (gratis). Ga naar Meer en kies Clubs. Zoek daar 
naar STADSJUTTERSBREDA. (je herkent ze aan het plaatje met al die mensen)  
 
MEETING POINT SONSBEECKPARK  
In het Sonsbeeckpark vind je een meeting point. Daar zullen we rond 16 uur bekend maken 
hoeveel zwerfafval die dag in Breda is opgeruimd.   
Je bent van harte welkom vanaf 13.00 uur! Neem gerust je eigen kleedje met picknickmand 
of borreltas mee. Samen maken we er een feestje van!  
 
BAK ZOEKT FIETSER 
Raap in je straat of wijk de zwerfies op en breng ze met de bakfiets naar het Sonsbeeckpark 
tussen 15.30 en 16.00.  
  
Als je naar het meeting point komt, meld je dan aan BredaWorldCleanUpDay@outlook.com   
  
Wil je weten wat er nog meer te doen is op World Clean Up Day in Breda, check dan 
duurzaamheidsplatform www.groenpleinbreda.com  
 

 
 
VORMSEL 2020 
 
Zit jij in groep 8 of ben jij 11/12 jaar (of ouder), dan mag jij je 
vormsel doen. Het sacrament van het heilig vormsel, zoals het 
eigenlijk heet, wordt gegeven op de vrijdag voor Pinksteren, 29 
mei 2020.  
Graag willen wij je hierop voorbereiden. Samen gaan we 
ontdekken wat geloven is en dit verder uitbreiden en verdiepen. 
Omdat wij hier graag de tijd voor nemen, beginnen we dit jaar al 
op 3 november. 
 
Het traject bestaat uit een aantal activiteiten, waaronder twee zaterdagen in een klooster, 
een bisdomactiviteit en een drietal andere activiteiten.  
Het belooft een leuk en actief programma te worden met de vormselviering als afsluiting. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat je er graag eerst meer van wil weten en dat jij of je ouders 
vragen hebben over het vormsel. Bijvoorbeeld: wat houdt het in? Wat zijn de 
voorbereidingen?  
Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen, organiseren wij een startzondag op:  

mailto:BredaWorldCleanUpDay@outlook.com
http://www.groenpleinbreda.com/


 
zondag 3 november 2019 om 10.00 uur 
in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda (om 9.45 uur staat de koffie klaar) 
 
Graag horen we van je ouders of je mee wilt doen met de voorbereidingen. Aanmelden kan 
per e-mail: vormsel.augustinus@gmail.com. Graag horen we het zo snel mogelijk, maar 
graag vóór 10 oktober 2019. 
Na aanmelding ontvangen je ouders digitaal het inschrijfformulier en het volledige 
programma met alle data. 
 
Groeten en graag tot snel! 
 
Werkgroep Vormsel Augustinusparochie: 
Pater Richard, Liesbeth, Jully en Angela 
 
OPEN MONUMENTENDAGEN BREDA 14 EN 15 SEPTEMBER 
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Jarigen in de komende week : van harte gefeliciteerd ! 

 SEPTEMBER  

   

15 Pim  1/2B Petra 

17 Sebastiaan  3B Annemieke/Ireen 

17 Dina  3B Annemieke/Ireen 

19 Celeste  1/2C Aggie 

19 Yasir  5A Corné/Ingrid 

19 Marley  6A Sabine/Shana 

   

 

 


