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13-01 Frozen on Ice 18 december 2019 – Kunstijsbaan Breda 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

 
We zitten midden in de herfst en de weersomstandigheden zijn er 
ook naar. Het is daarom opvallend te zien dat steeds meer kinderen 
zonder jas naar school komen en/of naar huis gaan. Dat zie ik ook 
tijdens de pauze op school. 
Als we leerling en ouders daarop attent maken, blijkt dat dat ook zo 
bij een aantal leerlingen tussen ouders en leerling besproken is en 
dat ouders er mee akkoord gaan. De school probeert zich er dan 
verder ook niet meer mee te bemoeien, want daar gaat de school 

dan niet over. 
Mochten wij echter niet (zeker) weten van de ouders dat zij ermee akkoord zijn dat hun kind 
zonder jas naar school komt en naar huis gaat, zullen 
wij steeds de kinderen er op aanspreken dat het toch 
verstandig geacht wordt om een jas aan te trekken.  
Ongeschreven regel op onze school is dat onze 
jongste leerlingen een jas aandoen als de leerkracht 
ook een jas aan heeft. Zo niet, zijn leerlingen daarin 
vrij. De oudere leerlingen kunnen zelf beslissen. 
Ik denk dat het goed is dat u dat met uw kind bespreekt. Geeft u het dan ook aan ons door 
als u het goed vindt dat uw kind zonder jas buiten is bij de huidige lage(re) temperaturen? 
 

Het wordt steeds lastiger voor de school om standpunten in 
te nemen die toch min of meer maatschappelijk van haar 
gevraagd worden. We lijken dan steeds in strijd te komen 
met individuele ouders. 
Als wij bijvoorbeeld proberen te promoten om gezonde 
traktaties te maken voor de leerlingen, dan juichen velen dat 

toe en anderen menen dat het feest is en dat de school niet zo moet zeuren. 
Als wij bijvoorbeeld proberen te bevorderen dat leerlingen gezond eten, dan juichen vele 
ouders dat van harte toe en anderen zijn van mening dat wij daar ‘niet over gaan’.  
En zo kan ik nog wel andere voorbeelden bedenken. 



Doel is echter altijd om het beste voor onze leerlingen te doen wat 
in ons vermogen ligt en daarbij zijn we uiteraard benieuwd naar de 
mening van ouders en vinden het fijn als we feedback krijgen op 
wat we doen, maar soms lijkt het of we het nooit goed kunnen 
doen.  
Ik hoop dat we er in ieder geval altijd respectvol met elkaar over 
kunnen blijven praten en dat we onze leerlingen tolerant maar ook 
flexibel op kunnen laten groeien door samen het goede voorbeeld te geven. 
 

Graag breng ik u hier op de hoogte van een nieuwe vondst 
om nieuwe leerlingen te introduceren op onze school. 
Naast rondleidingen die wij graag verzorgen voor ouders 
die onze school graag ‘in werking’ willen zien, hebben we 
ook altijd twee keer per jaar een informatieavond voor 
(nieuwe) ouders van nieuwe leerlingen, zodat papa en 
mama beiden aanwezig kunnen zijn.  
Maar nu hebben we op initiatief van juffrouw Marca ook 

de gelegenheid voor peuters zelf om samen met hun ouders al kennis te komen maken met 
onze school, als ze nog maar 2,5 tot 3 jaar zijn. 
Zo organiseren wij morgen (vrijdag 22 november) een VIP-dag (verry important peuter-dag). 
Alle 2,5 tot 3-jarigen uit onze wijk (en desgewenst 
daarbuiten) worden uitgenodigd van 9 uur tot half 
elf in de aula van de school om, onder leiding van 
Marca, te komen ‘proberen’ en kennis te maken 
met Weilust. Ouders krijgen desgewenst ook 
informatie over voorschoolse- en naschoolse 
opvang (VSO en BSO) van Kober. 
Op die manier proberen we ouders de goede informatie te geven en hen de sfeer op Weilust 
en in de Weildetuin te laten ‘proeven’.  
Als ouders en leerlingen dan fijn vinden wat ze gezien en gedaan hebben, kunnen ze zich 
aanmelden voor Weilust.  
Zo niet, kunnen zij ook informatie gaan halen op de andere prima scholen in onze wijk.  
U weet intussen dat wij daar steeds meer mee gaan samenwerken op velerlei gebied om de 
wijk te verbinden en dus gezelliger en leefbaarder te maken. 
 

Dus mocht u in de buurt, in de familie- en/of kennissenkring 
ouders met 2,5 tot 3-jarigen kennen die nog op zoek zijn naar 
een goede school voor hun peuter, zou ik het heel fijn vinden 
als u ze op deze mogelijkheid van morgen wijst.  
Over een half jaar doen we dat nog een keer en als dan blijkt 
dat ouders en peuters dat goed bevalt, gaan we dat ook 
opnemen in ons jaarprogramma. 

 
Ik wens u weer een fijne week in deze gezellige Sinterklaastijd. 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 
 
Kees van Sprundel, directeur 



 
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 
UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 
FROZEN ON ICE! 
Kom 18 december naar deze te gekke schaatsmiddag vol activiteiten, zie voor meer 
informatie de bijlage.  
 


