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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 23   Datum: 13 februari 2020 

VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Wij hopen dat de leerlingen van de paar extra vrije dagen 
begin deze week hebben kunnen genieten ondanks het 
stormachtige weer. 
Op school is hard gewerkt. De groepsbesprekingen zijn 
achter de rug, de ouderavonden voorbereid en de 

rapporten in de computer 
ingevoerd en geprint. 
We kunnen u dus na de voorjaars(carnaval)vakantie allemaal 
voorbereid ontvangen op de ouderavonden.  
Ik ga er van uit u allemaal op school te mogen begroeten op 2 of op 5 
maart.  
Uw kind moet natuurlijk weten dat papa en mama belangstelling 
hebben voor hoe het met hem/haar op school gaat. 

 
Omdat wettelijk bepaald is dat ouders het schooladvies krijgen voor 
afname van de CITO-eindtoets, zijn volgende week al wel de 
oudergesprekken (in aanwezigheid van de leerlingen zelf) voor de 
groepen 8.  
Een spannende tijd dus voor onze aanstaande schoolverlaters. 
Kunnen zij naar de school van hun wens en voorkeur? Of wordt de 
eindtoets nog van invloed op een aangepast advies? 
 
Wij maken regelmatig mee dat ouders een bezoek aan de tandarts of de huisarts ook ’s 
morgens via de telefoon melden. Maar als de afspraak al langere tijd bekend is, willen we u 
vragen dat middels een briefje bij de leerkracht te melden. 

In de ochtend is het tussen acht en half negen redelijk druk aan de 
telefoon met ziekmeldingen. 
Dus het vriendelijke verzoek is ons alleen te bellen in de ochtend 
als u kind (plotseling) ziek is/wordt en/of plotseling naar de 
huisarts/tandarts moet. 
U begrijpt dat dat de bereikbaarheid van de school in de ochtend 
ten goede komt. 
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Ik vermoed dat u al het een en ander gehoord/gelezen hebt 
via PARRO over KABONK.  
Kabonk is een speelpark op het Breepark van 3500 m2 groot 
op 7 verdiepingen. Het is een onderdeel van BreePark. 
Kabonk is een speelpark met voor elk kind mogelijkheden en 
spannende uitdagingen. 
Omdat de school – formeel op 1 maart 2020 – 50 jaar bestaat, 
wat we uitgebreid gaan vieren van 20 tot en met 24 april, 
worden we vrijdag 6 maart aanstaande met de hele school uitgenodigd om vóór de officiële 
opening te komen spelen.  
Voor ons een prachtig cadeautje en voor Kabonk een heel mooie dag om van te leren wat 
eventueel nog beter kan.  
Voor meer informatie zie: https://www.bndestem.nl/breda/speelpark-met-zeven-
verdiepingenopent-in-maart-op-breepark~a48d4bc9/  
U begrijpt dat wij deze uitnodiging met twee handen aangrijpen.  
De oudste leerlingen kunnen die dag op de fiets daarheen (kwartiertje fietsen), maar de 
jongere leerlingen zullen gehaald en gebracht moeten worden. Wij hopen dat u (of opa of 
oma, of een goede vriend of bekende) leerlingen wil halen en brengen die dag. Via Parro 
ontvang u vast en zeker een uitnodiging daarvoor. 
Het programma die dag is als volgt. 

- Kleuters (ochtend) 08.30 tot 11.00 uur. 
- Gr. 3,4 en 5 (ochtend) 08.45 tot 12.00 uur. 
- Gr. 6,7 en 8 van 9.00 tot 12.00 (of ‘s middags). 
Het fruit en drinken mag mee, maar alle leerlingen 
worden door Kabonk ook nog eens getrakteerd op ranja 
en chips. 
Dit alles belooft toch een mooie opening van het feestjaar 
te worden? 

 
We hebben inmiddels al ruim twintig weken ervaring met het concept andere schooltijden. 
We horen steeds minder nadelen en steeds meer voordelen, nu we een beetje gewend 
beginnen te raken aan het allemaal overblijven op school en het feit dat we allemaal een half 
uur vroeger klaar zijn. 
Het samen eten in de eigen groep met de eigen juf wordt 
vaak als rustgevend, gestructureerd en gezellig betiteld. 
Wekelijks bespreken we de gang van zaken van het 
buitenspelen met de overblijfmedewerkers van de school 
en de pedagogisch medewerkers van Kober, die we hebben 
ingehuurd om met hun expertise het overblijven zo goed en 
prettig mogelijk te laten verlopen. 
We hebben het gevoel dat het steeds beter gaat.  

Inmiddels zijn er spelregels afgesproken voor in de pauzes, 
eerlijke schema’s gemaakt van wie wanneer aan de beurt is 
voor een bepaalde activiteit of spel. Langzaam maar zeker 
komen er steeds aantrekkelijker materialen om mee te 
spelen tijdens de pauze en mocht het een keer slecht weer 
zijn waardoor we binnen moeten blijven, dan hebben we 

https://www.bndestem.nl/breda/speelpark-met-zeven-verdiepingenopent-in-maart-op-breepark~a48d4bc9/
https://www.bndestem.nl/breda/speelpark-met-zeven-verdiepingenopent-in-maart-op-breepark~a48d4bc9/
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binnenkort de beschikking over een groot aantal gezelschapsspelen en –spellen om samen 
mee te spelen, zodat ook die pauzes gezellig en prettig kunnen verlopen. 
Er is dus al veel tijd en geld in geïnvesteerd, maar we zijn razend benieuwd naar de mening 
van de ouders. 
Zoals vorig jaar is afgesproken, heeft de 
medezeggenschapsraad een enquête uitgezet, die u 
onder dit voorwoord vindt. 
We hopen dat u deze allemaal invult, zodat we weten of 
we naar de mening van de ouders op de goede weg zijn of 
dat er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht. 
Nog belangrijker is te weten hoe u het ervaart en wat u er 
van terugkrijgt van uw kind(eren).  
We zullen de eventueel gegeven suggesties heel serieus bekijken en nagaan of we ideeën in 
kunnen zetten, zodat het allemaal nog prettiger verloopt. 
Zoals de voorzitter van de medezeggenschap meldt …………… ‘We houden u op de hoogte’. 

 
Voor nu wens ik u weer een heel fijne week op weg naar carnaval.  
Vanaf maandag hangt de carnavalsvlag weer in de mast, zodat de 
leerlingen weten welk feest we nu weer gaan vieren. Gelukkig 
kunnen we deze in top hangen, want de gewone vlag is de afgelopen 
week ‘aan flarden gewaaid’.  
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust. 
 
Kees van Sprundel, directeur 

 
 
VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar met 'nieuwe schooltijden' is al weer even bezig. Achter de schermen is er 
hard gewerkt om de overgang zo makkelijk mogelijk te maken voor alle betrokkenen. Nu 
iedereen een beetje gewend is aan de nieuwe schoolweek, zijn we als 
Medezeggenschapsraad (MR) R benieuwd naar uw bevindingen. Aan de hand van een aantal 
korte vragen hopen we daarvan een beeld te krijgen. Naast een enquête onder ouders zullen 
we ook leerlingen en leerkrachten bevragen over dit onderwerp. 
 
Ik wil u vragen de enquête in te vullen via de volgende link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/32FCV5T  Uiteraard zullen de resultaten, wanneer deze zijn 
verzameld, met u gedeeld worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Patrick van den Berg, 
Voorzitter MR Kbs Weilust 
 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/32FCV5T
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VAN DE CARNAVALSWERKGROEP 
 
,VERZORGERS/OUDERS BESTE     
 

…oeps…….DRAOJ’UT IS OM…..ut ging daardoor even fout 
bij de aanhef. 
Op maandag 17 februari om 08.30 uur zullen wij onze 
Kielewei raad van 11, nar, politieagent, prins en prinses 
voorstellen. U bent dan natuurlijk van harte welkom. Let 
op: het is niet de bedoeling dat de kinderen deze 
maandag al verkleed naar school komen; iedereen houdt 
zijn feestkustuum nog even geheim. Wel willen we 
iedereen (kids en ouders) vragen iets in de kleuren rood 
en oranje aan te doen of op te zetten. Te denken valt aan 
een hoedje, bril, sjaal, jas …..e.d.  
Tevens start die maandag het schoolbrede carnavalsproject van St. Kielegat. Alle juffen en 
meesters geven volgende week lekker carnavalsles en gaan de ramen en klas leutig versieren 
in de kleuren rood en oranje. Zoals u weet; de kleuren van Ut Kielegat. 
Vrijdag 21 februari staat de carnavalsviering op BS Kielewei voor de deur. Dit jaar zal de 
viering in het teken staan van een leutig spellencircuit. De kinderen kunnen in de ochtend 
gewoon hun fruit, drinken en lunch meebrengen (natuurlijk blijft iedereen over). De 
ouderraad zorgt deze dag voor iets extra lekkers om te eten en te drinken. 
Tussen 08.30 en 09.00 uur zullen wij deze dag feestelijk openen op het schoolplein met onze 
eigen Oogheid, Prinses, nar, pliessie en raad van 11. U bent van harte uitgenodigd om met 
ons mee te feesten tijdens deze opening. Blijft u vooral niet aan de kant staan. Het motto dit 
jaar op Kielewei is ‘Draoj’ut is om…!’ Bent u ook zo nieuwsgierig naar onze leutact? 
Inmiddels een leutige tradisie. 
Op school hebben wij de afspraak dat leerlingen geen scherpe voorwerpen / objecten mee 
mogen nemen naar school. Wij willen u vragen om hierop te letten bij het carnavalskostuum 
van uw kind. Iedereen moet verkleed komen. Natuurlijk mogen de kinderen accessoires 
meebrengen, maar dan wel op eigen risico. Serpentines zijn deze dag toegestaan, maar 
nepwapens, serpentine-spuitbussen en confetti niet. 
Tevens krijgen we ook dit jaar weer om 13.55 uur hoog bezoek van de kersverse Oogheid 
Prins Arie van Ut Kielegat met zijn hele gevolg en jeugdraad. Het belooft een knalfeest te 
worden; het dak mag eraf. U bent ook hierbij van harte welkom…Carnaval vier je namelijk 
met zun allu saamu. 
Wij hopen op een gezellige en feestelijke dag…en ge mag ut dees dag best omdraoje….da 
doen wij ok. 
 

Met leutige groetselzzz van de Carnavalswerkgroep; alaaf! 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 
 
 


