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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers,  

  
Als u dit leest, is de Sint vertrokken naar een andere school, of 
naar andere kinderen, of is misschien al aan zijn lange tocht 
door heel Nederland begonnen om bij iedereen cadeautjes en 
blijdschap te brengen.  
Ik hoop dat u getuige heeft kunnen zijn van de intocht van de 
Sint op onze school deze ochtend. De kinderen hebben erg 
genoten van hoe meneer Corné, onze getalenteerde 
‘spreekstalmeester’ de Sint heeft 
ontvangen. Ik heb zelf mee kunnen 
maken hoe de kinderen hebben genoten 

van het spel van het hele verhaal naar vandaag toe met de 50 gouden 
pepernoten. Weet u nu waar die vijftigste pepernoot gevonden werd?  
Hebt u er thuis allemaal iets van meegekregen? De werkgroep heeft er 
dus iets heel leuks van gemaakt voor de leerlingen, maar ook voor ons.   
Uiteraard een werkgroep samengesteld uit ouders en medewerkers van 
de school. Veel dank en lof voor deze werkgroep.  
Wij hopen dat de kinderen blij zijn met het cadeautje wat ze van Sint hebben gekregen.   
Natuurlijk heeft de Sint een cadeau met veel snoepgoed (gesponsord door studio PUUR NL 
van familie de Bruin) kunnen brengen mede dankzij uw bijdrage.  
Ik hoop dat u inmiddels allemaal deze vrijwillige ouderbijdrage heeft betaald, want dan 
kunnen alle activiteiten die wij samen met de ouderraad organiseren en vieren gewoon 
doorgang vinden. De leerlingen genieten er steeds heel veel van en wij natuurlijk ook. 
Zonder die bijdrage kan veel niet doorgaan. Wij houden de bijdrage zo laag mogelijk door 

veel zelf te doen, goed te onderhandelen en steeds de 
goedkoopste boodschappen te gaan halen.  
De vrijwillige ouderbijdrage kan sinds dit schooljaar ook (net 
als de verplichte bijdrage voor het overblijven) betaald 
worden via Murlen dienstverlening.  



Mocht u weer even niet weten hoe de betaling gemakkelijk geregeld kan worden mag u 
altijd contact opnemen – zelfs tot 22.00 uur 's avonds – met Murlen, via 
telefoonnummer: 085 2734910.  
  
Inmiddels staat de werkgroep Kerst alweer te trappelen om ‘het podium’ 
van de Sint over te nemen.  
Ook zij hebben een mooi programma geregeld wat u binnenkort 
voorgelegd wordt, maar ook zij kunnen niet zonder uw steun.  
  
Vrijdag aanstaande zijn de leerlingen weer een dagje vrij, zodat het team 
een dag rustig aan haar professionalisering kan werken.   
Vrijdag staat een nieuw observatie- en (les)plansysteem op de agenda voor de groepen 1 en 
2. Met dit programma zijn de collega's al enkele maanden aan het oefenen en elkaar aan het 

leren om er mee om te gaan. Het lijkt heel revolutionair en past heel 
mooi binnen het denken in planmatig werken met leerlingen. Vrijdag 
worden we dieper en breder in de materie meegenomen. Ik houd u 
op de hoogte.  
De collega's van de bovenbouw mogen nog één keer aan de slag met 
‘Topondernemers'.   
Daarvan heb ik u al vaker verteld, 
want daar werken we nu al bijna 
anderhalf jaar mee. Deze 

methode vraagt van ons zo'n andere manier van lesgeven 
en nadenken over het coachen van leerlingen dat er veel 
door ons geleerd moet worden, maar de leerkrachten 
vinden het heel uitdagend en de leerlingen heel leuk. Het 
past dan ook uitstekend in de huidige kijk op onderwijs, waarbij leerlingen veel inbreng 
hebben en zij veel zelf mogen leren door ontdekken en ontwerpen.  
De collegae van de groepen 3 werken nog een dag aan hun lessen om die meer bewegend 
en/of spelend te laten verlopen. Zij maken de meeste materialen daarvoor namelijk zelf.  
Dat gaat ondanks de tijdelijke afwezigheid van juf Annemieke gewoon door, omdat ook de 
anderen erin geloven en merken dat het voor de leerling werkelijk verschil maakt.  
U merkt dus wel dat het een goed bestede dag kan gaan worden.  
Daarnaast is er ook nog ruimte voor teamontwikkeling, een lunch en een stukje ontspanning 
in deze drukke tijd voor het team. Ook belangrijk immers.  
  

De voorbereidingen voor het 50-jarig bestaan zijn ook in gang 
gezet en alle (deel)werkgroepen weten nu hun dag, hun 
programma en hun budget (ook mede dankzij de anonieme 
(ouder)sponsor van 1000,00 euro), zodat zij aan de slag kunnen.  
Er zal natuurlijk weer veel ouderhulp gevraagd gaan worden. Dus 
we zijn blij met alle ouderhulpcadeaubonnen die u aan het begin 
van het schooljaar in hebt kunnen vullen. Die zijn nu door de 
klassenouders geïnventariseerd en worden nu door de 
coördinator van de klassenouders onder aandacht van de 

werkgroepen gebracht, zodat iedereen die dat heeft aangegeven benaderd kan worden.  



Ik wens u voor nu een heel fijn Sinterklaasweekend en voor daarna een heel fijne week 
waarin u zich met uw gezin voor kunt gaan bereiden op het volgende fijne feest in deze 
decembermaand.  
Met vriendelijk groet, mede namens team en ouderraad.  
  
Kees van Sprundel, directeur 
 
VAN DE KERSTCOMMISSIE 
 
Beste ouders/ verzorgers, 

 
Sinterklaas is het land nog niet uit of Weilust is alweer 
druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest! 
Ook dit jaar wordt er weer een gezellig kerstdiner en 
gezamenlijke afsluiting georganiseerd. 
Donderdag 19 december 2019 duurt de lesdag tot 
12.15 uur. De ochtend staat onder andere in het teken 
van een bezoek aan de kerk of kapel. Deze middag zijn 
de leerlingen vrij, zodat ze zich klaar kunnen maken voor 
het kerstdiner op school. Iedereen mag zich netjes 
aankleden in kerstsfeer. Mocht u echt niet in de 
gelegenheid zijn om uw zoon/dochter op te halen om 
12.15 uur en kan uw kind niet naar Kober, wilt u dan zo 

vriendelijk zijn om dit uiterlijk dinsdag 17 december bij meneer Kees aan te geven. Dit in 
verband met het zoeken naar een geschikte oplossing.  
‘s Avonds vindt dan het kerstdiner plaats. Om 17.30 uur gaan de deuren open en mogen de 
leerlingen naar de klassen komen. Om 17.45 uur start het diner en het duurt tot 19.00 uur. 
Komende maandag ontvangt u via Parro meer informatie betreffende het maken van de 
hapjes en drankjes.  
In de tussentijd dat uw kind lekker aan het genieten is van een kerstdiner, kunt u genieten 
van wat lekkere warme glühwein of chocolademelk op het schoolplein. Tevens is er de 
mogelijkheid om iets te eten. Er zal een kleine vergoeding voor worden gevraagd. Houdt u er 
wel rekening mee dat het eten beperkt beschikbaar is. Mocht toch blijken dat hier grote 
belangstelling voor is, zullen we kijken of we dit volgend schooljaar kunnen uitbreiden.  
Tussen 19.00 en 19.10 uur gaan de leerkrachten met de 
leerlingen naar buiten om daar met de leerlingen de 
kerstviering gezamenlijk af te sluiten. Na deze afsluiting zoeken 
de kinderen van groep 5 t/m 8 hun ouders op en kunnen de 
ouders daarna de kinderen van de groepen 1 t/m 4 ophalen bij 
de leerkracht. Let op: De leerlingen mogen niet zonder een 
ouder het schoolplein verlaten. Hier zal streng op 
gecontroleerd worden.  
Daarna kan iedereen van een heerlijke kerstvakantie gaan genieten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kerstwerkgroep Weilust 
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VAN DE OUDERRAAD 
 
Bedankt! 
Dat willen wij als Ouderraad zeggen tegen de ouders die de Ouderbijdrage al betaald 
hebben. Hiermee krijgen wij de mogelijkheid om diverse activiteiten op school te 
financieren. Op dit moment is de bijdrage betaald voor ca. 60% van de kinderen. 
Dit betekent echter ook dat 40% nog niet betaald is en helaas zijn alle geplande activiteiten 
en de bijbehorende kosten gebaseerd op het feit dat iedereen de bijdrage betaalt. Daarom 
doen wij bij deze een oproep aan de resterende gezinnen, goed voor bijna 200 kinderen, om 
alsnog de gevraagde bijdrage (€ 27,50 per kind met een maximum van € 82,50) te voldoen. 
Dit kan betaald worden door middel van hetzelfde inlogportaal dat is opgezet voor het 
betalen van de Overblijfbijdrage (TSO). De betaling van de Ouderbijdrage kan tegelijkertijd 
met de Overblijfbijdrage en dus ook met dezelfde betaalmogelijkheden voldaan worden.  
Op http://www.murlendienstverlening.com of http://www.idealnet.nl kunt u via het 
iDEALnet inlogvenster gebruik maken van de beveiligde ouder-/gezinspagina. Het is een 
gratis dienst voor ouders waarmee u online deze schoolkosten kunt voldoen. Voor verdere 
toelichting en uitleg verwijzen wij u naar de email die u hierover begin september van 
iDEALnet heeft ontvangen. 
Hiermee geeft u ons de financiële middelen om ook uw kind te laten genieten van alle 
geplande festiviteiten, zoals bijvoorbeeld de sinterklaas- of kerstviering. Wist u overigens dat 
ook de schoolreisjes en excursies van de ouderbijdragen betaald worden? Het zou wel erg 
jammer zijn als het schoolreisje van uw kind niet door zou kunnen gaan, toch? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar kbsweilust.ouderraad@inos.nl  
Namens uw kind, en ook alle andere kinderen van Weilust, danken wij u op voorhand.  
De Ouderraad 
 
GEVONDEN VOORWERPEN  
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Beste belangstellenden, 
 
Kindermagazine ChaTime bestaat in december 12½ jaar en viert dit met 4 korte tv-
programma’s. Deze programma’s van 15 minuten worden uitgezonden in de feestmaand 
december op de lokale zender van Breda: BredaNu en op de website van ChaTime. Het 
eerste filmpje is inmiddels online op de site van ChaTime, alle andere worden in week 50, 
51 en 52 uitgezonden! 
Oud-reporters kijken terug naar hoe het allemaal begon in 2007. Een docu met heel veel 
verhalen, de leukste locaties, veel foto’s en super coole filmpjes. Want dat is wat ChaTime 
doet en is: nieuws maken voor en door kinderen. Maar zij belichten ook onderwerpen die 
niet of nauwelijks op school worden besproken. Oud reporter Niek vertelt over zijn coming 
out en zijn vertrouwen in ChaTime, oud reporter Vinnie vertelt over zijn eerste kennismaking 
met de media en directeur van OBS De Tweesprong Gré van Pelt over hoe hij en zijn 
leerlingen ChaTime een warm hart toedragen.   
ChaTime wenst iedereen een geweldige vakantie toe en hoopt uw school, uw leerkrachten 
en uw leerlingen terug te zien op onze site: www.chatime.nl  
 
ChaTime maakt niet alleen nieuws, ChaTime is een 
middel om de wereld van kinderen te vergroten, 
bevordert zelfrespect, zelfvertrouwen en 
assertiviteit. Chatime laten kinderen meedenken en 
beslissingen nemen en zij worden bewust van hun 
eigen talenten en capaciteiten.  Hebt u leuk nieuws 
van uw school, zijn er reporters en of leerlingen die 
voor ChaTime over uw school, wijk en of buurt 
willen schrijven? Dan zien wij het artikel met foto 
graag tegemoet via redactie@chatime.nl.  
 
Lidia van Hooijdonk 
Hoofdredacteur ChaTime News4kids 
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