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24-02 Kinderkleding- en speelgoedbeurs Bavel 14 maart 2020

HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
We staan voor een week vol plezier, malligheden en vertier.
Morgen vieren we op school carnaval met een mooi
programma, wat bedacht en georganiseerd wordt door een
fanatieke werkgroep van ouders en leerkrachten, die
allemaal carnaval een warm hart toedragen. We hopen dat
iedereen een leuke dag heeft en u thuis enthousiaste
verhalen te horen krijgt.Voor daarna wensen we u
natuurlijk een fijne vakantieweek en hopen dat u er iets mee doet wat goed bij u en uw
gezin past. Een aantal dagen carnaval vieren, op vakantie of gewoon thuis ontspannen.
Het is de bedoeling om
iedereen op 2 maart
uitgerust te kunnen
verwelkomen. In de
periode na carnaval zal bijna alles op school in het teken
staan van het 50-jarig bestaan van de school. Zoals al gemeld, zijn veel werkgroepen aan de
slag om vijf geweldige dagen voor de leerlingen te organiseren. Er zal in ieder geval voor elk
wat wils zijn. Er is aandacht voor creativiteit, voor muziek, voor sportiviteit en natuurlijk voor
ontspanning. Daarbij worden links en rechts cadeautjes uitgedeeld. Wij hebben er in ieder
geval allemaal zin in.
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Zoals gemeld, begint het allemaal een beetje met de uitnodiging van Kabonk om met de hele
school een dag te komen spelen op vrijdag 6 maart in het spiksplinternieuwe speelpaleis in
Breepark in Breda. We mogen daar als eerste spelen en worden zelfs nog getrakteerd.
Voor veel activiteiten zal uw hulp gevraagd
worden. Natuurlijk voor hulp op die dag, maar
ook voor begeleiding van leerlingen en voor
vervoer. Ik hoop dat u PARRO goed in de gaten
houdt en allemaal reageert op de oproepen,
want zonder u kunnen wij meestal niets. Ik heb
daar weer een heel goed gevoel bij, want de gewoonte is dat ouders van onze leerlingen
graag en gemakkelijk tijd vrij maken voor het onderwijs aan hun kind(eren) en graag
betrokken willen zijn en blijven bij het proces.
Zo verwelkomde ik vanmorgen een grote groep van ouders
die naar de circusvoorstelling van groep 2-3 kwam kijken in
de speelzaal. De ouders waren erg enthousiast en klapten
hard voor alle acts die de kinderen hadden ingestudeerd.
Een eindje verder stond weer een groep ouders die
leerlingen in de groepen 3 kwam begeleiden bij het lezen.
Zo zie ik ook vaak groepen met lezende kinderen, onder
begeleiding van ouders, in de aula en bij goed weer zelfs op het schoolplein.
Wij hebben dus over ouderbetrokkenheid niet veel te klagen, maar het kan altijd nog meer
en beter. Dus wij blijven u graag informeren en uitnodigen.
Ik heb vandaag week via PARRO ook nog een keer aandacht
gevraagd voor ‘ontdek je talent in de wijk’. Dat is al weer de
vierde keer dat wij samen met de andere basisscholen uit de wijk
(Obs De Tweesprong en PCPO De Fontein) uw kinderen een mooi
aanbod doen van activiteiten die gratis op de scholen worden aangeboden en worden
georganiseerd door aanbieders uit de eigen wijk.
Behalve dat het gratis is, is een ander groot voordeel dat (de iets oudere) leerlingen er
zelfstandig heen kunnen, omdat het altijd in de buurt is.
Deze komende periode (zie als bijlage de flyer, die uw kind vorige week ook mee naar huis
bracht) staat op het programma;
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Kennis maken met Judo (gr. 1-2)
Dierverzorging in reptielenhuis ‘de Aarde’ (gr. 5-6)
Kennis maken met de ‘dans’ Capoeira (gr. 5-6)
Natuuravonturiers (gr. 1-2-3-4) op onze school, met een einddiploma
Heel Breda bakt (gr. 7-8)
Picture it (fotografie) (gr. 5-6-7-8)

Zoals u ziet, creativiteit, sportiviteit, cultuur,
koken/bakken, dierverzorging en natuur. Er moet toch
iets bij de belangstelling en het talent van onze leerlingen
passen. Vanwege de grote belangstelling de vorige keer,
toen we sommige inschrijvers moesten teleurstellen,
hebben we deze keer voor meer ruimte in de groepen
gezorgd. Dat houdt in dat er nog plaatsen zijn. U kun nog
inschrijven tot en met 26 februari via www.ontdekjetalentbreda.nl
De meeste activiteiten starten in de week na de voorjaarvakantie.
Wij hopen op veel belangstellenden. Dit is een mooi project
wat ook ingevoerd gaat worden in andere wijken van Breda.
Bekijkt u het nog een keer samen met uw kind?
Ik wens u graag een heel fijne week, mede namens mijn
collega’s van Kbs Weilust.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur
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VAN DE CARNAVALSWERKGROEP
Vrijdag 21 februari a.s. staat de carnavalsviering op 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 die dat
normaal ook doet). De ouderraad zorgt deze dag voor iets 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 Milanus dun Irste, Prinses Felineke, 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 mooie 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. 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

VAN KOBER
GROEP 8 LEEST VOOR AAN PEUTERS BIJ PTO WEIDETUIN
Beste kinderen en ouders,
Hier nog een (ietwat verlaat) berichtje over de voorleesdagen. Het was een mopper,
mopper, mopperdag.Nee, hoor het was juist een super gezellige pyjama ochtend. Kyano en
Niels uit groep 8 hebben voorgelezen, terwijl de peuters in hun pyjama ademloos zaten te
luisteren. Bovendien hebben we het liedje Moppereend geleerd, veel grote en kleine wolken
gemaakt en een eend geverfd met een afwasborsteltje. Dank je wel Kyano en Niels, de
peuters hebben genoten van jullie verhaal.
Hartelijke groeten, Carolien, Ilse en Rianne van pto Weidetuin
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UIT DE WIJK / UIT DE STAD

Beste belangstellenden,
Kindermagazine ChaTime is al meer dan 12½ jaar on the move, dankzij u! Door reporters van
uw school, maar ook door onze nieuwsbrief in uw nieuwsbrief te plaatsen, hebben wij
gigantisch veel bezoekers op onze website. Opa’s, oma’s, ouders en natuurlijk heel veel
jeugd.
Meer dan 1000 reporters bespraken vanaf 2007 de meest bijzondere onderwerpen over:
jeugdzorg, pesten, geld, verliefdheid, school en nog heel veel meer. Onderwerpen waar
kinderen van leren, onderwerpen die samen worden besproken, maar nog leuker: die
geplaatst worden op een site voor en door kids, waardoor zij zich serieus genomen voelen
en zij een platform hebben waar kinderen het woord hebben. Natuurlijk bezoekt ChaTime
ook organisaties en bedrijven waardoor de wereld van onze reporters wordt verbreedt!
Hoe meer nieuws uit onze stad, maar ook van uw school, wijk of straat, hoe meer
afwisseling. Hebt u nieuws, dat heel Breda mag weten? Mail. Hebt u leuke foto’s van
carnaval of klas? Mail. Zijn er reporters op uw school die wekelijks iets willen schrijven over
uw school? Mail de redactie en wij plaatsen het op onze website: redactie@chatime.nl
ChaTime wenst iedereen een geweldige carnaval toe en hoopt uw school, uw leerkrachten
en uw leerlingen terug te zien op onze site: www.chatime.nl
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ChaTime maakt niet alleen nieuws, ChaTime is een middel om de wereld van kinderen e
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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