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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

 
Hier ziet u het resultaat van de workshop 
‘graffiti’ uit de laatste cyclus van ‘ontdek je 
talent in de wijk’. Zo ziet u dat er mooie en 
leuke resultaten geboekt worden bij die 
activiteiten. Dit mooie schilderij, dat de groep 
gezamenlijk heeft gemaakt, wordt momenteel 
tentoongesteld in ons handvaardigheidslokaal, 
om mogelijk de volgende serie nog meer 
leerlingen geïnteresseerd te maken voor dit 
aanbod. De eerste serie viel de belangstelling 

tegen, maar de tweede serie was druk bezocht en er moesten zelfs kinderen teleurgesteld 
worden. 
De gezamenlijke basisscholen uit Brabantpark en Heusdenhout (Oase, Tweesprong en 
Weilust) die dat (naast Gemeentesubsidie) faciliteren zijn blij met het enthousiasme en met 
de samenwerking met de betrokken partijen; De Nieuwe Veste, Breda-Actief, Juzt en vele 
andere aanbieders in de wijk. 
We kijken samen met de kinderen uit naar het aanbod van de 
derde serie. Ik hoop dat u er samen met uw kind(eren) 
enthousiast naar kijkt en hen begeleidt bij de keuze en de 
inschrijving. Wij zorgen dat de kosten heel laag blijven (indien 
mogelijk gratis) en dat de kinderen zelfstandig naar de 
bijeenkomsten kunnen, omdat ze allemaal in deze wijk 
gehouden worden.  
Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen hun 
belangstelling volgen, hun talenten ontdekken, met alle 
kinderen uit de wijk in contact komen en actief zaken ondernemen na schooltijd. 
 



Graag wil ik hier nog even benadrukken dat de kosten van 
het overblijven zo laag mogelijk gehouden zijn. Ik vind het 
heel fijn dat de kinderen die gekozen hebben om niet over 
te blijven op school nu af en toe toch wel eens overblijven. 
Ik hoop dat dat gebeurt omdat zij dat ook gezellig vinden of 
omdat zij dat ook wel eens mee willen maken. Uiteraard 
van harte welkom dan. 
Maar we hebben vorig jaar wel bepaald dat het incidenteel 
overblijven iets duurder is, omdat er dan mogelijk 

begeleiders extra uitgenodigd moeten worden wat ook meer kosten met zich meebrengt. 
Daarom hebben we afgesproken dat het incidenteel overblijven, wat we eerlijk gezegd 
natuurlijk liever structureel zien, €1,25 per keer kost. Te betalen aan de leerkracht, die dat 
dan afdraagt aan de administratie van de school, zodat het op de juiste plaats terecht komt. 
 
Tenslotte nog even een ander puntje van aandacht. 
Het weer wordt weer slechter en dan zien we helaas dat veel 
kinderen met de auto naar school gebracht worden. Dat is jammer. 
Maar het vervelende is dat er zich nu een parkeerprobleem aandient. 
De straten staan vol en omdat we nu een tijd de parkeerplaatsen 
voor de school moeten missen, omdat de fysiotherapie tegenover de 
school verbouwd wordt, komen we plek te kort. We zien dan dat 
ouders een parkeerplekje bij de flats gaan zoeken. 
Dat probleem speelde enkele jaren geleden ook al bij de andere flat toen de school nog een 
dependance had aan de andere kant van de straat. 
Nu blijkt er een probleem te ontstaan bij de andere flat. Een ouder meldde mij de afgelopen 
week dat een van de bewoners van die flat op straat stond om parkerende auto’s te weren 

van de parkeerplaatsen ACHTER de flat. Die meneer had een 
punt, want die parkeerplaatsen horen bij de 
Laurentiusstichting, die de flat beheert en die zijn bestemd 
voor de flatbewoners alleen. 
Die meneer echter was boos en liet auto’s achteruit terug 
rijden, waardoor gevaarlijke situaties ontstonden voor onze 
leerlingen te voet en op de fiets. 
Zodra ik weet wie die meneer is, zal ik proberen met hem in 
gesprek te komen om een oplossing te bespreken. 

In die tussentijd wil ik alle ouders vriendelijk verzoeken iets verder weg te parkeren als de 
parkeerplaatsen NAAST de flat bezet zijn en zeker niet ACHTER die flat te parkeren. 
Als we een beetje rekening houden met elkaar komt het vast allemaal goed. 
Maar nog liever te voet naar school komen. Dat is zeker 
gezond. 
Als dat niet kan met de fiets, de fietsenstalling is groot 
genoeg en een regenjas houdt de kinderen droog.  
Gebruik de kiss&ride strook aan de andere kant van de 
school. Maar natuurlijk niet om te parkeren, maar om uw 
kind uit te laten stappen. 
Stop NIET voor de school om uw kind uit te laten stappen. 



Als u dan toch moet parkeren omdat uw kind nog te klein/jong is om zelf het plein op te 
gaan, zet uw auto dan in een parkeervak of aan de straten waar dat mag en er geen gevaar 
voor leerlingen is en houd deze parkeerplaats niet langer dan strikt noodzakelijk bezet. 

Houd rekening met slecht weer, want dan gaat het wat langzamer in 
de omgeving van de school en kunt u zorgen dat uw kind OP TIJD in 
de groep zit. 
Bedankt al vast. 
 
 

Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens het team. 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur 


