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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 22   Datum: 6 februari 2020 

BIJLAGE 

23-01 Schatten van Ouders – cursus positief opvoeden 

 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Zoals u wellicht weet, heeft Weilust 
ook een leerlingenraad, bestaande uit 
vertegenwoordigers uit de groepen 5 
tot en met 8 (iedere groep heeft één 
persoon afgevaardigd). 
Alle leerlingen van de groepen 5 tot en 
met 8 kunnen invloed uitoefenen door 
eventuele suggesties, ideeën, vragen 

enzovoorts op een briefje te schrijven en deze in een daarvoor bestemde doos te stoppen 
die elke vergadering mee wordt genomen ( er is ongeveer een keer per maand een 
bijeenkomst ).  
Als er tijd is, lezen we samen die briefjes door en als we het een serieuze en goede suggestie 
vinden, noteren we die in een lijst van aandachtspunten voor de 
leerlingenraad.  
Elke vergadering wordt er dan een onderwerp gekozen wat we 
gaan proberen te realiseren. 
Zo had de vorige leerlingenraad een heleboel berichten gekregen 
over de boom die op de speelplaats midden in het voetbalveldje 
staat. Die staat natuurlijk voor de voetballiefhebbers vreselijk in de 
weg, maar ja, wie gaat er nou een boom omhakken? Omdat er 
zoveel leerlingen waren die deze boom toch hinderlijk vonden, zijn we samen in gesprek 
gegaan.  
Op onze school worden bijna alle besluiten voorbereid en uitgevoerd door werk-  of 
projectgroepen. Dus als er iets met een boom op het schoolplein moet gebeuren, moeten 
we heel democratisch bij de werkgroep ‘speelplaats’ zijn. Zo gezegd, zo gedaan.  
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De leerlingenraad heeft een brief naar die werkgroep geschreven met het plan om die boom 
door een belangstellende ouder te laten verwijderen in ruil voor het (open haard)  hout, 

maar daarbij de belofte om op een andere plaats op het 
schoolplein drie andere bomen terug te laten plaatsen. Daar 
heeft de werkgroep mee ingestemd en nu zult u het 
binnenkort (waarschijnlijk na het jubileumfeest) gaan 
beleven dat er een boom op het plein verdwijnt en er drie 

nieuwe zullen verschijnen. Zo werkt dus op Weilust de leerlingenraad. 
 
Een ander punt van de vorige raad was om een actie voor een 
goed doel te organiseren. Dat plan gaan we met deze raad 
uitwerken. De meningen waren destijds en ook nu een beetje 
verdeeld over het doel van de opbrengst.  
Een aantal leerlingen vond dat dat de school moest zijn. Voor het 
plein maar ook voor het aanstaande feest, maar weer anderen 
waren van mening dat het echt naar een goed doel moest gaan. 
Dus zijn we op zijn Hollands gaan ‘polderen’ en hebben besloten dat als er een actie komt 
we 50% aan het schoolfeest gaan besteden en 50% aan een goed doel.  
Dat goede doel is ook weer democratisch door de kinderen in de groepen gekozen en daar is 
KIKA uit voort gekomen.  

Na lang wikken en wegen willen de leerlingen graag weer een 
sponsorloop organiseren, omdat dat de laatste keren best wel wat 
opbracht en ook zorgt voor een leuke, ontspannen maar vooral 
sportieve middag. We hebben inmiddels de taken verdeeld en een 
datum bepaald. 
DE SPONSORLOOP IS OP VRIJDAGMIDDAG 27 MAART.  
Om 13.00 uur lopen de kleuters, om 13.30 uur lopen de groepen 3, 4 
en 5 en om 14.00 uur lopen de groepen 6, 7 en 8. Om 14.45 uur 
maken we de opbrengst bekend.   

Iedereen die deelneemt loopt (net als de vorige keer) rondjes rond de school (plm. 280 
meter). 
De leerlingen mogen maximaal 25 minuten 
lopen (rennen, wandelen of eerder afhaken). 
Er zal voldoende drinkwater zijn op de 
speelplaats.  
De leerlingenraad maak posters en affiches, 
gaat de klassen in om de andere leerlingen te motiveren om mee te doen, delen de 
sponsorlijsten uit en halen de opbrengst steeds op uit de groepen. 
Iedereen die meeloopt, mag de rondjes die hij rond de school loopt af laten stempelen op 
een stempelkaart om na afloop te weten wat hij/zij heeft gelopen. 

Van 6 tot 23 maart mogen de leerlingen zich laten sponsoren.  
Op 23 maart mogen zij hun opbrengst inleveren, zodat we meteen  
27 maart de opbrengst bekend kunnen maken. 
We zijn natuurlijk benieuwd of onze leerlingen van de leerlingenraad 
dit allemaal al aan kunnen en hun zware taken, met 
verantwoordelijkheid voor een eigen onderdeel en die, natuurlijk met 



3 
 

een beetje hulp en toezicht van hun meneer of juf, goed uit kunnen voeren. 
Komt u weer kijken en aanmoedigen? 
Het wordt een heel actieve periode. 
 
We hebben in de feestweek ook een heel leuke schoolreis, bedacht 
nadat de leerlingen van de school bevraagd waren door de 
leerlingenraad, dus deze kunnen we mede door hun toedoen ook 
uit gaan voeren, maar we willen dit voor de leerlingen nog als 
verrassing houden, maar over een tijdje komen we daar bij de 
ouders (in het geheim) via PARRO op terug.  
Met uw hulp, toezicht en enthousiasme moeten we er allemaal 
leerzame en gezellige activiteiten van kunnen maken.  
Wij wensen u voor nu weer een heel fijne week. 
Met vriendelijke groet mede namens het team van Kbs Weilust, 
 
Kees van Sprundel, directeur 

 
 
PINK RIBBON ACTIE  
 

Hierbij maak ik graag de totale opbrengst van de Pink Ribbon actie bekend!  

Met de verkoop van de Pink Ribbon artikelen is € 727,17 opgehaald.   
Met de verkoop van de gesponsorde artikelen van de winkeliers is € 173,60 
opgehaald.  

Daarnaast zijn er heel veel lege flessen door de kinderen verzamelend en ingeleverd 

bij de supermarkt. Hier is € 120,10 mee opgehaald.  
En de OR heeft de gehele opbrengst van het eten en drinken dat op het schoolplein werd 
verkocht tijdens de kerstviering ook gedoneerd voor Pink Ribbon. Dit is een bedrag van  

€ 185,20.  

Tenslotte is er door allerlei mensen ook nog geld gestort op de actiepagina die ik hiervoor 

geopend had op Pink Ribbon. Dit is bij elkaar € 260,80  

Bij elkaar is er dus € 1466,87 opgehaald!  

Wat een fantastisch bedrag!!!  
Bedankt voor iedereen die hier aan bijgedragen heeft!  
 
Groetjes, Laura, leerkracht groep 3A 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 
UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 

EVEN VOORSTELLEN 

 
 
Mijn naam is Joris Peeters, ik ben geboren en getogen in 
Antwerpen. Ik ben een ouwe rot in het vak met een jonge geest en 
werk al jaren met ouders en hun kinderen. Ik hou ervan om in 
oplossingen te denken, omdat er daar simpelweg meer van zijn. Ik 
ben wijk CJG-er in Breda Zuidoost en ben zodoende verbonden aan 
Kbs Weilust  &  Kbs Laurentius samen met Lesley Feskens. 
 

 
Wat is het CJG?  
Het Centrum Jeugd en Gezin is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en 
jongeren van 0 tot 23 jaar in Breda. Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders 
meestal goed afgaat. Opvoeden kan ook lastig zijn. Als ouders kun je dingen tegen komen 
waarmee je je soms even geen raad weet. Dat hoort er allemaal bij. Toch is het fijn als je met 
je opvoedvragen terecht kunt bij iemand die met je meedenkt of deskundig advies kan 
geven. 
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Waarvoor voor kunt u bij mij terecht?  
Ik ben beschikbaar voor alle vragen die spelen rondom opvoeden en opgroeien. Dat hoeft 
niet alleen over schoolse zaken te gaan, dit kan ook gaan over de opvoeding in het algemeen 
of over de thuissituatie van u en uw kind(eren). U kunt bijvoorbeeld bij mij terecht met 
vragen over slapen, eten, weerbaarheid, pesten, hoe bereid ik mijn kind voor op het feit dat 
we gaan scheiden, rouw etc. We kunnen ook altijd een vervolgafspraak plannen. Als er 
(tijdelijk) meer ondersteuning nodig is voor uw kind of u als ouder, kan ik een CJG-coach 
inschakelen. De CJG-coach kan een aantal gesprekken hebben met u en/of met uw 
kind(eren). Mocht er gespecialiseerde hulp nodig zijn, kan ik indien nodig een verwijzing 
regelen d.m.v. een beschikking. Deze aangeboden ondersteuning vanuit het CJG is kosteloos. 
Uiteraard is dit alles in overleg en samenspraak met u als ouder. 
 
Welzijn van het kind voorop. 
Als wijk CJG-er werk ik nauw samen met de school, maar ik ben niet in dienst van de school. 
Ik ben een onafhankelijke en neutrale gesprekspartner. De ontwikkeling en het welzijn van 
uw kind staan voorop. Iedereen kan bij ons terecht met vragen rondom opvoeden en 
opgroeien! 
 
Als u vragen heeft, kunt u binnen lopen tijdens het spreekuur. Ik ben ook bereikbaar via de 
mail of per telefoon. Regelmatig ben ik in gesprek, waardoor ik niet altijd bereikbaar ben. 
Laat een voicemailbericht, app of mail voor mij achter en ik neem contact op.  
 
Met vriendelijke groet, 
Joris Peeters 

 
School CJGer Breda Zuidoost  
Joris.peeters@cjgbreda.nl 
06 48 45 34 04 / 0800-4440003  
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag. 
www.cjgbreda.nl  
Volg ons ook op Facebook en Twitter 

http://www.cjgbreda.nl/
https://www.facebook.com/CJG-Breda-443229002506493/?fref=ts
https://twitter.com/cjgbreda?lang=nl

