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BIJLAGEN
05-01 Uitnodiging Zorgmarkt Breda 5 oktober 2019
05-02 Kinderkleding- en speelgoedbeurs Bavel 5 oktober 2019
05-03 Bijeenkomsten “Goed uit elkaar”
VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Gisteren was een mooie dag voor een sportdag voor de
jongste leerlingen van de groepen 1 t/m 3. U zult via PARRO
vast en zeker een sfeerimpressie hebben gekregen.
Aanvankelijk wel een beetje koud voor de buitenonderdelen,
maar beweging zorg natuurlijk ook voor warmte en in de loop
van de ochtend werd het zelfs warm. Het was duidelijk te zien
dat iedereen het geweldig naar de zin had, zelfs de ouders.
Gelukkig waren er voldoende begeleidende ouders om van de
sport- en spelletjesdag een succes te maken. Allemaal
hartelijk bedankt weer.
De afgelopen week meldde een ouder dat zij geen mails had ontvangen met betrekking tot
de betaling van het overblijfgeld en de vrijwillige ouderbijdrage. Contact met Murlen, de
dienstverlener die die financiële zaken met ouders voor ons
afhandelt, leerde dat het mogelijk zou kunnen zijn dat hun mails bij
de ‘ongewenste mails’ terecht gekomen zijn.
Dus vandaar de oproep aan u allen om even na te gaan of u
allemaal twee mails hebt ontvangen van school (via Murlen)
betreffende de betaling van het overblijfgeld en de vrijwillige
ouderbijdrage voor de ouderraad. Mocht dat niet het geval zijn, wilt
u dan zo vriendelijk zijn even te kijken bij uw ongewenste mail en
mocht daar geen mail over bijdragen tussen staan, wilt u dan
contact opnemen met Nills Mureau van Murlen dienstverlening VOF
T: (085) 2734910, E: murlen@murlendienstverlening.com,
W: www.murlendienstverlening.com.
U mag dat natuurlijk ook altijd melden bij mij.

Volgende week woensdag zijn alle leerlingen een hele dag vrij in verband
met onze eerste studiedag van het schooljaar. Houd u daar rekening
mee?
Wij gaan in de ochtend elkaar inspireren over de ontwikkelingen die
lopen; bewegend en spelend leren, waar we in de groepen 3 intensief
mee aan de slag zijn onder leiding van juf Laura en juf Annemieke en we
gaan onze kwaliteitswijzer bespreken die we voor de zomervakantie
hebben afgenomen onder leiding van juf Inge en haar auditgroep. Met
dat laatste gaan we na of we de gewenste kwaliteit in onze school terug gezien hebben
tijdens observaties en of we daar nog iets aan willen veranderen en zo ja, hoe we dat dan
aan gaan pakken.
In de middag gaan we intensief aan de slag met onze collega’s van Kober kinderopvang.
Weilust wil graag samen met Kober een Integraal
KindCentrum (IKC) worden voor opvang en onderwijs in
deze wijk. We gaan bestuderen of wij de pedagogische
visie van de school en van Kober zo op elkaar af kunnen
stemmen dat de leerlingen zowel bij de opvang als bij het
onderwijs met dezelfde kijk op ontwikkeling van kinderen
te maken krijgen. Het moet een veilig gevoel geven als kinderen op één dag niet op
verschillende manieren benaderd worden.
Onze samenwerking wordt steeds intensiever en daar voelt iedereen zich best goed bij.
Ik begrijp dat er toch nog wel vragen zijn over het
gezamenlijk overblijven en het waarom wij daar
voorstander van zijn. Natuurlijk hebben we daarover al
veel gezegd en geschreven in het begin van de hele
discussie rond andere schooltijden en toen hebben we al
geconstateerd dat er tegenover bepaalde gevoelens steeds
weer tegenovergestelde gevoelens stonden.
Maar op een gegeven moment moet je een afweging
maken en een beslissing nemen.
Die beslissing is toen genomen op basis van o.a. concentratie van
leerlingen. Zonder onderbreking blijven leerlingen ‘in de flow’ van de
school en hebben dus niet te maken met een ‘harde breek’ na het
ochtend programma en starten in de middag gemakkelijker weer op.
We zien nu dan ook dat de leerlingen na het buitenspelen, wat nu op
een pauze lijkt, veel gemakkelijker het programma hervatten en
terug aan de slag gaan.
Er is ook besloten op basis van gedragszaken. In de praktijk bleek de
pauze van 5 kwartier zowel voor de leerlingen die al overbleven als
voor de leerlingen die thuis gingen eten te lang, waardoor een
behoorlijke tijd van het middagprogramma moest worden besteed aan
het ‘uitpraten’ van incidenten en/of ergernissen. Dat is nu gelukkig veel
minder.

Daarbij vonden wij destijds het gehaast door het drukke middagverkeer
naar huis gaan verkeerstechnisch gezien onnodig gevaarlijk. Sommigen
moesten op de fiets wel een behoorlijke afstand afleggen die nu in
ieder geval tot de helft beperkt wordt. Daarbij is nu iedereen in de
middag op tijd op school, waardoor er minder onderwijstijd verloren
gaat.
Er is ook besloten op basis van maatschappelijke
argumenten. Door de groei van de economie blijken steeds meer
ouders te willen en kunnen gaan werken. Door andere schooltijden
worden ouders gemakkelijker in staat gesteld om flexibeler met hun
werkgever om te gaan, waardoor we dus blijkbaar ook ouders van
dienst konden zijn.
Daarbij blijkt het fijn te zijn dat de schooldag (iets) korter is geworden
waardoor er meer tijd beschikbaar komt om samen te spelen en of
deel te nemen aan activiteiten die we nu ook in de wijk samen met andere scholen aan het
organiseren zijn.
Op basis van bovenstaande argumenten vinden wij het dus fijn als alle kinderen alle dagen
op school blijven lunchen. Bij nieuwe aanmeldingen gaan we er zeker van uit dat de
leerlingen zich conformeren aan de andere schooltijden en allemaal op school blijven
lunchen.
We zien momenteel dat de kinderen het gezellig vinden bij de eigen
leerkracht en eigen klasgenoten en daarbij is de grote pauze met
verschillende keuzemogelijkheden en wisselend aanbod aantrekkelijk
voor de leerlingen.
De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat we nog aan het ‘sleutelen’
zijn aan de afspraken rond het voetballen. Dat gaat nog niet helemaal
naar ieders wens en daar zijn we nog over in gesprek.
Ik hoop u met bovenstaande wat meer inzicht gegeven te hebben in
onze keuze voor andere schooltijden en waarom we het fijn vinden als alle kinderen alle
dagen op school blijven.
Voor nu wens ik u weer een heel fijne en zonnige week.
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust,
Kees van Sprundel, directeur
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