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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 16   Datum: 12 december 2019 

 
BIJLAGE 
 
16-01 Nieuwsbrief Chatime bestaat 12,5 jaar 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Langzaam maar zeker naderen we het einde van het kalenderjaar 
2019. Dat speelt zich zoals altijd af in een gezellige tijd. Met het 
feest van de Sint net achter de rug en het feest rond de geboorte 
van het Kerstkind ‘voor de deur’ is het voor de kinderen spannend 
en het maakt hen ook iets anders dan gewoon. 
In deze periode moeten er dan ook steeds iets meer incidentjes 
besproken worden, ruzietjes worden ‘bijgelegd’ en misverstanden 
worden uitgelegd.  
Op zich is dat natuurlijk allemaal geen probleem, want het hoort er 
bij en bij het leven. Als we allemaal het gesprek maar begripvol en vooral respectvol kunnen 
houden. 
 

De afgelopen week is de werkgroep ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ 
voor de tweede keer dit schooljaar bij elkaar geweest. Afspraak 
is dat we met deze werkgroep vier keer per jaar van 19.00 tot 
21.00 uur bij elkaar komen om met een groep van ouders en 
leerkrachten te bespreken hoe wij de ouderbetrokkenheid op 
onze school steeds kunnen vergroten, verbeteren, begeleiden 

enzovoorts. 
Wij doen dat aan de hand van een aantal criteria, die ons destijds werden aangereikt. Die 
criteria bekijken wij steeds opnieuw, of we ten aanzien van dat onderwerp nog op de goede 
koers zitten wat de werkgroep betreft en/of we mogelijk nog zaken kunnen verbeteren of 
uitbreiden. 
Zo kwam deze keer dit criterium aan de orde: 
 
Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar 
en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar 
gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen 
en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich 
verantwoordelijk. 
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Dit leverde een mooi gesprek op.   
Wij denken daar namelijk in algemene zin goed mee bezig te zijn.  
Met leerlingen voeren wij dagelijks gesprekken over dat zij steeds in gesprek moeten gaan 
met iedereen in hun omgeving en zeker diegenen aan moeten spreken die het betreft.  

Dat aanspreken moet natuurlijk respectvol en zonder agressie gebeuren 
en hoe we zaken oplossen, verloopt via afgesproken regels; zeg “Stop, 
houd er mee op”, helpt dat niet zoek hulp van een volwassene, die met 
de betrokkenen in gesprek gaat, kom je er dan nog niet uit en het 
onderwerp in belangrijk genoeg voor je, zijn er weer anderen om mee in 
gesprek te gaan. 
 

Op volwassen niveau verwijzen / verzoeken wij elkaar ook steeds om 
respectvol in gesprek te gaan met elkaar, maar in ieder geval 
gesprekken rond misverstanden te laten verlopen via de leerkracht(en)  
van het kind. Mocht er daar geen oplossing gevonden worden, is er 
altijd nog de directie. 
Nu bereikten ons de laatste tijd signalen dat er op verschillende 
groepsapps met elkaar vervelend werd gesproken over zaken die op 
school – al dan niet tussen kinderen onderling – waren gebeurd.  
Ik ben trots te kunnen vermelden dat dat enkele (klassen)ouders heeft 
gestoord, wat hen heeft doen besluiten om daarop relativerend en 
positief te reageren, via diezelfde app, waardoor ouders werden terug 
verwezen naar de school (leerkrachten en/of directie). 

  
Zo merkten we dat we inderdaad aan criterium 6 in 
voldoende mate aan het voldoen zijn;  
 
Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel 
binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en 
ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt 
iedereen zich verantwoordelijk. 
 

Op deze manier voelt iedereen zich verantwoordelijk voor iedereen binnen de 
‘Gemeenschap Weilust’ en wordt er (in ieder geval op termijn) door iedereen respectvol 
over elkaar gesproken, zowel binnen als buiten de school. 
Dit bleek een fijne gedachte, zo net voor de Kerstdagen! Dank daarvoor! 
Trouwens er zijn nog enkele ‘vacatures’ binnen die werkgroep 
‘ouderbetrokkenheid 3.0’, omdat blijkt dat steeds enkele ouders 
op de betreffende avond(en) verhinderd zijn.  
Dus mocht u belangstelling hebben voor deze gespreksgroep en 
het onderwerp ‘ouderbetrokkenheid’ en u wilt op jaarbasis vier 
avonden twee uurtjes in een goed gesprek daarover, kunt u dat 
bij mij melden. Van harte welkom! 
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Ik hoop dat u allemaal hebt kunnen meegenieten van het verhaal rond de 
Sint. Het was een vrolijk en kleurrijk gebeuren. 
Het Kerstfeest wordt ook heel feestelijk en gezellig en we hopen dat u er 
allemaal deel van uit wilt gaan maken. Enerzijds door uw bijdrage voor ‘het 
Kerstdiner’ en anderzijds door uw aanwezigheid op het plein. 

Uitnodigingen hiervoor bereiken u elders in deze nieuwsbrief of via de andere u bekende 
kanalen. 
Het zal u daar aan niets ontbreken en het stelt u weer eens in staat om gezellig met elkaar in 
gesprek te gaan. 
Vanwege de ziekte van onze collega Annemieke 
hebben wij de behoefte om ook iets te doen! 
Om die reden zullen u artikelen van ‘Pink Ribbon’ 
aangeboden worden. Dus als u de school daarin ook 
wilt steunen, mag u ook uw portemonnee 
meebrengen.  
Elders in deze Weilustwekker vindt u meer uitleg over 
dit goede doel en de producten die u aangeboden 
worden. 
Ik wens u allemaal weer een heel positieve, gezonde, 
maar vooral gezellige week in de voorbereiding op 
Kerst. 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van 
Kbs Weilust. 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 
 
WEILUST IN ACTIE VOOR PINK RIBBON  

Zoals jullie gehoord hebben, is onze lieve collega Annemieke 
helaas getroffen door borstkanker. Naast dat we er voor haar zijn 
willen we graag nog iets doen. Daarom zullen we tijdens de 
kerstviering op donderdag 19-12 artikelen van 
Pink Ribbon verkopen.   
De volgende spullen zullen te koop zijn: armbandjes, sokken, een 
kaars en lintjes.   
De armbandjes kosten € 9,99, de sokken € 7,99, de kaars € 6,99 en 
het lintje € 1,75. Ook zal er een donatiebox staan zodat u ook iets 
kunt doneren.  

Hopelijk kunnen we een mooie donatie aan Pink Ribbon overmaken en zo bijdragen aan een 
nog betere genezing van borstkanker.   
  
Missie Pink Ribbon:  
Een beter leven voor borstkankerpatiënten in alle fases van de ziekte. Dat is de missie van 
Pink Ribbon. Door het financieren van onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg 
en langetermijneffecten van borstkanker, in een tijd waarin steeds meer mensen 
borstkanker krijgen.  
https://www.youtube.com/watch?v=aWmyo1EJnKE  

https://www.youtube.com/watch?v=aWmyo1EJnKE
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OP ZOEK NAAR MUZIKALE OUDERS 
De carnavalscommissie is inmiddels druk bezig met de 
organisatie van het carnavalsfeest op Kielewei.  
Zoals elk jaar proberen we ook dit jaar weer een 
vernieuwend stapje vooruit te zetten. Dit jaar willen we 
op  maandagochtend 17 februari (onthulling 
Leutgezelschap Kielewei) en/of vrijdagochtend 21 
februari een aantal ouders bij elkaar brengen die een 
muziekinstrument bespelen. Het maakt niet hoe en wat, 
als het maar een herkenbaar leutgeluid maakt.  
Deze gelegenheidsband zal de zaak muzikaal 
ondersteunen en omdraoju. Geef u op via: 
corne.vanriel@inos.nl dan levert ook u een bijdrage aan 
de feestvreugde.  
Het motto van de feestvreugde dit jaar op Kielewei is: “Draoj’ut is om” 
 
 
SAIF IS GEBOREN! 
Hoera! Onze kleine Saif is op zondag 1 december geboren. De kleine man groeit supergoed 
en is heel tevreden. Zijn grote zus en broers zijn heel trots en papa en mama genieten.  
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GEVONDEN VOORWERPEN  
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UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 

SPECIALE KINDERACTIVITEITEN EN VIERINGEN ROND KERSTMIS 2019  
AUGUSTINUSPAROCHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaterdag 14 december  Kindercatechese    13.15 uur 
Michaëlkerk 
    Voorbereiding: advent, verwachting  tot ca. 14.45 uur 
    Aanmelden: Zie onderaan 
 
zaterdag 21 december  Kinderkoor voor ouders en kind   13.15 uur 
Michaëlkerk 
    Oefenen liedjes voor de   tot ca. 14.45 uur 
    gezinsviering in de Michaëlkerk 
    Aanmelden: Zie onderaan 
 
Dinsdag 24 december  Peuter- en kleuterviering   16.30 uur Lucaskerk 
 
Dinsdag 24 december  Gezinsviering     19.00 uur 
Michaëlkerk 
     laatste keer oefenen   18.30 uur 
Michaëlkerk 
    Gezinsviering     19.00 uur 
Willibrorduskerk 
 
Woensdag 25 december Kindje Wiegen     14.00 uur 
Willibrorduskerk 
 
Michaëlkerk, Hooghout 67 (Brabantpark) 
Lucaskerk, Tweeschaar 125 (Haagse Beemden) 
Willibrorduskerk, Kerkstraat 1 (Teteringen) 
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Over het geloof leren: voor ouders en kind 
Iedere twee weken op zaterdagmiddag,  
13.15 (binnenkomen) - 13.30 (start) -14.45 uur in de Michaëlkerk: 
  
 Uitleg voor kinderen over een bijbelverhaal 
 Tegelijk uitleg voor ouders over hetzelfde thema 
 Samen een lied leren dat bij het bijbelverhaal hoort 
 door Mirjam Tielemans en Monique Tonino 
 
Aanmelden: m.tonino@hccnet.nl of parochiesecretariaat Michaëlkerk,  
tel. 076-5219087 (tussen 9.00-12.00 u) 

 

 

 

Data: 

11 januari 

25 januari 

8 februari 

22 februari 

7 maart 

21 maart 


