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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

 
De oudergesprekken zijn achter de rug. Ik hoop dat het fijne 
en verhelderende gesprekken waren die tot inzichten hebben 
geleid, zodat uw kind er voordeel aan kan hebben. 
 
Vorige week heb ik u beloofd dat onze nieuwe collega, die 
Annemieke uit groep 3 samen met Ireen vervangt tijdens haar 
ziekteverlof, zich iets uitgebreider aan uw voor zou stellen. 
Verder in deze nieuwsbrief vertelt André van Eijk iets meer 
over zichzelf. 

 
Momenteel is er veel in voorbereiding. Ik denk hierbij aan de viering 
van het Sinterklaasfeest, waarbij ik hoop dat de maatschappelijke 
discussie verstomt zodat iedereen een fijn feest kan vieren, het 
Kerstfeest en natuurlijk de viering van het 50-jarig bestaan eind april, 
waarvoor zich al een sponsor voor € 1000,00 heeft gemeld en verder 
heeft een ouder ook al een aanbod gedaan voor materialen, mocht de 
werkgroep die nodig hebben. 
Dus mijn oproep voor eventuele sponsoren heeft al effect gehad. Erg 
fijn en bedankt voor het meedenken. Mochten er nog meer initiatiefnemers zijn op dat 
gebied, weet u me vast te vinden. 
Iedereen is daarmee natuurlijk druk, naast de lopende ontwikkelingen uit ons 
school(koers)plan, maar ik heb momenteel geen verdere details die ik onder uw aandacht 
wil brengen. Dus kan ik het heel kort houden deze week. 
Ik wens u daarom graag een heel fijne week, mede namens ons team. Vergeet niet naar de 
intocht van de Sint in Nederland te kijken aanstaande zaterdag! Daarna begint het grootste 
kinderfeest van het jaar weer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 



EVEN VOORSTELLEN…. 
Beste leerlingen en ouders van Kbs Weilust, 
Mijn naam is André van Eijk, 46 jaar en woonachtig in Breda.  
Ik ben getrouwd met Fanneke en heb twee kinderen van 10 en 8 
jaar, Sieb en Yfke.  
Vorig jaar november ben ik als zij-instromer gestart binnen INOS bij 
Kbs de Parel in de wijk de Heuvel. Met veel plezier heb ik daar het 
afgelopen jaar ervaring opgedaan in verschillende groepen maar 
met name in groep 4 en 6. Voor mijn opleiding bij de Pabo ben ik 
toe aan de volgende fase. Vanaf 

maandag 11 november ben ik gestart als duo-collega naast Ireen 
in groep 3 op de maandag, woensdag en donderdag.  
De jaren voor de Parel heb ik bij stichting Juzt gewerkt in 
verschillende functies; pedagogisch medewerker, jongerencoach, 
ambulant gezinshulpverlener en de laatste drie jaar als systeem 
therapeutisch werker waarbij ik gesprekken had met de ouders en 
de jongeren binnen de behandelgroepen.   
Ik heb dit werk altijd met veel plezier gedaan maar kwam erachter 
dat ik toe was aan iets anders. De stap naar het basisonderwijs zag 
ik dan ook als een mooie nieuwe uitdaging en ik ben het afgelopen jaar van dit vak gaan 
houden. Het werken met kinderen spreekt mij enorm aan en mijn dag is geslaagd als zij een 
inspirerende en leerzame dag hebben gehad.  
In mijn vrije tijd ga ik graag leuke dingen doen met mijn gezin; een hapje eten, een dagje 
weg, met mijn zoon en broer naar NAC of een stuk fietsen op de racefiets met vrienden.  
Ik heb zin om op deze mooie school te gaan werken!     
Met vriendelijke groet,  
 
André van Eijk 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 



KLEUTERGOED 
In verband met “sanitaire ongelukjes” die zo af en toe bij de kleuters plaatsvinden, willen we 
u vragen of u nog (goed) ondergoed en eventueel ook joggingbroekjes over heeft voor 
kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. Wij zouden er erg blij mee zijn. U kunt het afgeven bij de 
kleuterjuffen of bij de administratie.  
 
VAN KOBER 
 
POPPENTHEATER VAN KOBER VOOR DE PEUTERS EN KLEUTERS 
 
Dinsdag 12 november jl. hebben alle peuters van de 
Unit Brabantpark Heusdenhout en de kleuters van de 
scholen Weilust en Tweesprong gekeken naar de 
voorstelling "Een huis voor Harry".  Dit om de 
samenwerking tussen de scholen en de Kober te 
versterken. De voorstelling is 5 x opgevoerd en de 
kinderen hebben genoten. De kinderen hebben 
gekeken, gelachen, gezongen en zich verwonderd over 
de belevenissen van poes Harry. Super geslaagd!! 
 
 

 

 

 


