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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. 
We staan voor de eerste vakantie van dit schooljaar. Ik 
hoop dat iedereen de gelegenheid wil en kan nemen om 
even achterover te leunen en terug te kijken op de 
eerste indrukken van dit schooljaar. 
Er is veel veranderd. Met name het allemaal overblijven 

op school. De eerste berichten zijn goed. In de klassen is het 
heel gezellig en de kinderen vinden het fijn. Het afeten in de 
aula onder begeleiding van een overblijfmedewerker (meestal 
onze eigen juf Vicky) valt in aantallen reuze mee en de 
aangeboden activiteiten worden door veel kinderen op prijs 
gesteld. Daarbij lijkt er buiten ook genoeg te doen. Alleen 
moeten we de regels tijdens de ochtendpauze en de 
middagpauze wat meer op elkaar af gaan stemmen, zodat het voor de leerlingen altijd 
duidelijk is en zij niet anders hoeven te handelen in de andere pauze. 

Om die reden hebben we goede ballen aangeschaft voor de 
school, die alleen gebruikt mogen worden. De kinderen hoeven 
dus geen eigen ballen meer mee naar school te brengen, zodat er 
minder ruzie en verdriet ontstaat als deze stuk gaan of op het dak 
belanden of (door de veelheid van ballen op het plein) ongelukjes 
kunnen veroorzaken. 



Dit zal ook zo in de klassen besproken worden. Bespreekt u dat ook met uw kind? Dus na de 
herfstvakantie geen eigen ballen voor op het plein mee naar school geven. 
Tijdens het eten is er incidenteel ook nog wel eens onduidelijkheid 
als het eten van een kind niet helemaal op is. De vraag is dan; ‘Eet 
het kind heel langzaam’, of ‘Is het kind verzadigd’? Met andere 
woorden het kind heeft eigenlijk al genoeg gegeten? 
Daar hebben we toch ook weer de ouders voor nodig. De praktijk 
wijst uit dat 15 tot 20 (en in sommige lagere groepen misschien wel 
eens 25) minuten etenstijd voldoende is, maar dat het kind niet 
meer op kan, omdat het mogelijk toch net één boterham te veel 
meegekregen heeft. 
Daarom willen we u nog eens vragen om kritisch naar de eetgewoonten van uw kind te 
kijken en datgene mee te geven wat u inschat dat uw kind werkelijk op kan eten. 

Het is natuurlijk niet fijn als er wordt aangedrongen op het 
leegeten van de broodtrommel, terwijl je eigenlijk voldoende 
gegeten hebt. Tenslotte hebben de kinderen ’s ochtends vroeg 
waarschijnlijk (hoop ik) al ontbeten en tegen 10.00 uur is er ook al 
fruit gegeten en gedronken. 
Ik hoop wel dat als u hier twijfels over hebt u die met de 
leerkracht van uw kind bespreekt. Samen komen ouders en 
leerkrachten er vast aan uit. 

 
U bent inmiddels al enkele jaren van ons gewend om foto’s van 
medewerkers op de website van de school aan te treffen met daarbij 
hun e-mailadressen. Enkele collega’s hebben aangegeven in het kader 
van de privacy dat niet prettig te vinden. Om die reden zullen die foto’s 
en emailadressen van de website worden verwijderd. Er komt natuurlijk 
weer wel een nieuwe teamfoto voor in de plaats. 
Ik zal ook in gesprek gaan met de ouderraad en de medewerkers van 
Kober en van het overblijven om na te gaan hoe zij hier tegenover staan. 
Ik hoop op uw begrip hiervoor. 
 
De afgelopen week opperde een collega uit de 
bovenbouw nog een goede suggestie, waarmee we de 
veiligheid van uw kind(eren) mogelijk nog kunnen 
verbeteren. 
Als uw kind ziek is meldt u hem/haar bij de school ziek. Als 
een leerlingen de volgende dag nog niet op school is, gaat 
de leerkracht er natuurlijk van uit dat de leerling nog steeds ziek is en dat geldt dan ook voor 
de volgende dag/dagen. 
Mocht uw kind echter weer naar school kunnen/mogen, maar er gebeurt iets onderweg (of 
uw kind besluit te spijbelen, wat wij op deze leeftijd en bij onze leerlingen echt niet 
verwachten, maar je weet maar nooit) dan wordt het kind op school niet gemist. Dat geldt 
zeker voor de bovenbouw leerlingen die al zelfstandig naar school mogen. 



Daarom doen we u graag de suggestie om uw kind beter melden als 
hij/zij weer naar school kan. 
Ik denk dat we op die manier de kans op niet gemerkte afwezigheid 
kunnen voorkomen, waardoor sneller gehandeld kan worden als er 
onverhoopt op weg naar school iets mis gaat. 
Uiteraard geen verplichting, maar zeker een overweging waard. 
 

Ik wens u allemaal een heel fijne herfstvakantie en hoop 
iedereen op dinsdag 22 oktober gezond en energiek opnieuw te 
mogen begroeten. We hebben immers op maandag na de 
herfstvakantie (21 oktober) onze jaarlijkse studiedag, samen 
met andere scholen.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust. 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 
PROJECT ‘PETJE AF’ 
Beste ouders en verzorgers, 
In de bijlage vindt u nogmaals de uitnodiging voor uw kinderen om deel te nemen aan het 
gratis project ‘Petje af’ dat dit jaar voor het eerst ook in onze wijken aangeboden wordt. 
Het is een groot en interessant project wat te maken heeft met beroepsverkenning en – 
voorlichting. Het betreft een aantal goed voorbereide bijeenkomsten o.l.v. goed opgeleide 
begeleiders die met de hulp van vrijwillige sprekers uit allerlei beroepsgroepen met de 
leerlingen voorlichting gaan geven over hun beroep gecombineerd met interessante 
activiteiten en bezoekjes. 
Onze leerlingen hebben in de groep voorlichting gehad en leken naar aanleiding daarvan 
heel enthousiast om deel te nemen. 
Ik raad deze activiteit dan ook graag van harte bij u aan. 
In de bijlage vindt u alle informatie nog eens op een rij, zodat u zich snel en gemakkelijk aan 
kunt melden. 
Met vriendelijke groet, 
Kees van Sprundel, directeur Weilust 
 
UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 
X-KIDS HERFST 
Met die natte herfstdagen is het soms best lastig om te blijven sporten... Gelukkig 
organiseren de sportcoaches van Breda Actief in de herfstvakantie weer genoeg leuke 
binnen activiteiten zodat jij van die bank afkomt! Doe mee met X-kids en sport lekker 
(en gratis) mee op 16 en 17 oktober! Zie de bijlage.  
 
 
 
 
 
 



SINTERKLAASFEEST BREDA-OOST  
Op zondag 24 november 2019 komt Sinterklaas met zijn Pieten 
weer naar wijkcentrum ’t Houwke vanaf 14.00 uur om alle 
kinderen van 2 t/m 8 jaar een handje te komen geven,  
een foto te maken en een leuk cadeautje. De kosten zijn 4 euro per 
kind. Inschrijven kan vanaf nu elke dag bij de ROHA-shop 
(Tilburgseweg 16). 
 
Vragen? Pietenzaken@gmail.com 
 
Komen jullie ook?  
 
Groetjes van het Sinterklaascomité  
 
THEMA-AVONDEN ‘GOED UIT ELKAAR” 
De vier avonden, op donderdagen in oktober en november, worden verzorgd door CJG 
coaches, maatschappelijk werkers met echtscheiding als specialisatie, een sociaal raadsman 
en een advocaat.  
Inwoners van  Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau kunnen zich hiervoor aanmelden.  
Plaats van de bijeenkomsten: IMW, Willemstraat 20, Breda (vlakbij het NS station Breda). 
Als bijlage vindt u meer informatie of kunt u vinden op https://www.imwbreda.nl/goed-uit-
elkaar. 
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