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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 17   Datum: 19 december 2019 

 
BIJLAGE 
 
17-01 GLOW voor leerlingen van de groepen 3 en 4   
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Wat leven we toch in een mooie tijd en in een mooie periode van het jaar met betrokken 
collega’s en leerlingen met hun ouders. 

Deze decembermaand maakt weer veel in ons los als het gaat 
over medemenselijkheid, empathie en zorgen voor elkaar. 
De kleuters hebben de afgelopen weken kerstkaarten gemaakt 
voor eenzame ouderen. Op iedere kaart was een zakje thee 
geplakt, dat ons werd aangeboden door “Natural Temptation”. 
Deze kerstkaarten hebben we uitgedeeld  aan de bewoners 
van de Leystroom en we hebben er ook nog een mooi kerstlied 
bij gezongen.  

Onze jongste leerlingen waren erg onder de indruk van de opa’s en oma’s die op bed lagen.  
Zaterdag gaan we de ouderen in woonzorgcentrum Zuiderhout nog verblijden met zo’n 
mooie kaart. Dat is toch geweldig van die kleine 
mannen! 
 
U bent in de loop van de week ook allemaal op de 
hoogte gebracht van de spontane actie van Laura Mos 
voor “Pink Ribbon”. Dat natuurlijk in verband met 
hetgeen Annemieke Dijkmans uit groep 3 dit schooljaar 
is overkomen.  
Eigenlijk vallen we ouders liever zo weinig mogelijk 
‘lastig’ met veel verschillende goede doelen, maar in dit 
geval willen we dit spontane initiatief niet in de weg staan. Zeker niet nu er vanuit de 
kinderen ook spontaan ideeën ‘opborrelen’.  
Zo willen Ranomi en Kiona Knuit lege flessen op gaan halen voor datzelfde doel. Zij hebben 
dat de afgelopen week ook gedaan voor een ander goed doel en hebben dat zaterdag jl. in 
ZAPP-Live op televisie aangeboden. 
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Hun moeder werd er ook zo enthousiast van dat zij 
spontaan de winkeliers van de Bisschopshoeve is 
langsgegaan voor sponsoren. Zij heeft heel veel leuke 
cadeautjes meegekregen van deze winkeliers, die zij en 
Laura ook vanavond in hun marktkraampje op het 
schoolplein te koop willen aanbieden, samen met de 
artikelen die we via “Pink Ribbon” zelf hebben 
aangekocht. 

Vergeet dus straks absoluut uw portemonnee niet. 
Maar Ranomi en Kiona willen heel graag alle kinderen van onze school uitdagen om met hen 
mee te doen om lege plastic flessen op te halen bij papa, mama, opa, oma, oom, tante, 
buurvrouw, buurman en alle andere vrienden en kennissen met het hart op de juiste plaats. 
Die flessen mogen onze leerlingen dan inleveren bij de supermarkt en het geld dat zij 
daarmee bij elkaar sprokkelen mogen zij na de Kerstvakantie deponeren in de “Pink Ribbon-
doos” bij de deur van de kamer van Meneer Kees. 
Alles wat er die eerste week na de vakantie ingeleverd 
wordt, wordt uiteraard ook gestort naar het goede doel, 
zodat er mogelijk nog meer en nog sneller onderzoek 
gedaan kan worden, waardoor kanker overwonnen kan 
worden.  
We houden u op de hoogte van de opbrengst(en). Doet u 
mee? Stimuleert u uw kind ook? 
 

We hebben ook iets nieuws om nieuwe ouders en 
leerlingen te laten zien hoe aantrekkelijk we zijn als 
basisschool. Naast een individuele rondleiding en een 
algemene informatieavond voor ouders van nieuwe 
leerlingen hebben we nu ook een zogenaamde Very 
Important Peuter-ochtend. 
Dus is uw kind 3 jaar en zoekt u een fijne basisschool. Of 

kent u een gezin wat nog een leuke basisschool zoekt? Laat hen dan eens komen kijken of 
onze school  bij hen en hun kind past. 
De ochtend is van 9.00 uur – 10.30 uur in de Aula van de school waar we een gezellig plekje 
hebben gemaakt. De VIP-ochtenden worden dit schooljaar nog op twee dagen 
georganiseerd: op vrijdag 14 februari en op vrijdag 29 mei 2020. 
De peuter kan dan samen met de ouder(s) sfeer proeven op school. Er is een klein 
programma die ochtend waarop de peuter een beetje in het zonnetje wordt gezet met een 
liedje, een mooi boekje en een gezellig fruitmomentje. Maar natuurlijk ook door lekker te 
spelen samen met andere nieuwe peuters laten we ouder(s) en kind de school ervaren. 
Gewoon overdag, terwijl de school “werkt” kan het beste gezien worden hoe het er aan toe 
gaat op onze school.  
De ouder kan tegelijkertijd informatie krijgen over onze 
school en tevens over Kober kinderopvang. Natuurlijk wordt 
er ook nog even een kijkje genomen in de groepen. 
Als afsluiting krijgt de peuter ook een klein presentje mee 
naar huis en dan hopen we dat ouder(s) en kind een leuke 
ochtend heeft gehad. 
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Meldt u telefonisch (076 5876528) of per mail (kbsweilust_info@inos.nl) aan voor de VIP-
ochtend van vrijdag 14 februari en/of vrijdag 29 mei 2020. 
 
Binnen de werkgroep Ouderbetrokkenheid hebben we stil gestaan bij hoe we ouders 
informeren als er iets anders in de groep gebeurt dan ‘gewoon’.  
We maken daarbij de afspraak dat er sprake is van 3 verschillende zorgniveaus van de 
leerlingen. Niveau 1 is hetgeen u van de school mag verwachten tijdens het gewoon les 

geven dat de leerkracht doet wat hij of zij belangrijk acht 
voor uw kind. Daarvan zal niet altijd meteen uitgebreid 
melding gemaakt worden bij aanpassingen, maar dat zal vast 
ter sprake komen bij informatie- en/of ouderavonden. We 
zien hierbij ook vaak leerlingen die incidenteel ‘meeliften’ op 
de extra aandacht die klasgenoten krijgen, die een grotere 
zorgbehoefte hebben. 
Bij zorgniveau 2 waarbij de leerlingen geholpen wordt binnen 
en buiten de groep door IB, RT, Taalspecialist, specialist 
meer- en hoog begaafdheid enz., wordt u (z.s.m.) aan het 
begin van het jaar op de hoogte gebracht van de extra 

hulp/aandacht en telkens wanneer zaken veranderen. 
Bij zorgniveau 3 waarbij voor leerlingen een arrangement (extra financiële middelen inzetten 
voor hulp) of een toelaatbaarheidsverklaring (plaatsing op een school voor speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs) aangevraagd wordt, worden alle stappen in nauw 
overleg met de ouders gezet. Ouders moeten daar ook mee instemmen. 
 
Ik wens u allemaal een paar sfeervolle maar vooral betekenisvolle weken, samen met uw 
geliefden en iedereen die belangrijk voor u is. 
Ik hoop iedereen op 6 januari weer in goede gezondheid te kunnen begroeten en dat geldt 
ook voor vanavond op de speelplaats van de school. 
Geniet van de vrije dagen. 
 
Maar bedenk: 
 In essentie draait Kerst nog steeds om de geboorte van een Kind, 

hoewel je die link nog maar zelden in gesprekken over Kerstmis vindt. 
 Toch hopen wij dat, in de viering rond het Kerstkind, weer heel misschien, 
 kansen voor verbetering of een nieuwe start worden gezien. 
 Het is immers vast voor iedereen bekend dat elk leven, 

ingericht kan worden naar het voorbeeld dat ons allen 2020 jaar geleden werd 
gegeven. 
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Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust. 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 
GLOW 
 
Geachte ouders, 
 
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor "GLOW" van het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
voor de groepen 3 en 4 deze keer. 
 
Glow houdt in: 
 
Kinderen voelen wel eens spanning of onzekerheid. Ze hebben moeite om hun hoofd leeg te 
maken en hun grenzen aan te geven. In deze workshop maken kinderen kennis met hun eigen 
gedachten, emoties en lichaam. Door middel van doen, voelen en bewegen komt je kind 
erachter dat hĳ/zĳ meer kan dan hĳ/zij zelf dacht. Dit alles volgens het principe: je bent goed 
zoals je bent! Kinderen ontdekken tĳdens Glow dat leeftĳdsgenoten vaak met dezelfde 
dingen worstelen als zĳzelf en vinden het fijn om dit te delen. Van ouders wordt een actieve 
houding verwacht zowel tĳdens als na de workshop zodat het kind kan blĳven stralen! 
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De vorige "Glow" voor oudere leerlingen werd aangeboden op Weilust. 
U weet dat wij binnen de wijk proberen intensief en positief met elkaar samen te werken in 
het basisonderwijs. Daarom wisselen wij bij wijkgebonden activiteiten ook af en toe van 
locatie. Wij hopen hiermee de wijken te verbinden en leerlingen met elkaar om te laten 
gaan. 
Als u meent dat dit aanbod (zie de bijlage) iets is voor uw kind, hoop ik dat u inschrijft en 
deelneemt, ook al is het deze keer op een andere locatie 
Met vriendelijke groet, mede namens het CJG en de collega scholen. 
  
Kees van Sprundel, directeur KBS Weilust 
 

 
GEVONDEN VOORWERPEN  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


