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BIJLAGEN
25-01 FunKey Hockey , Spel en Voetbal voor 5 & 6 jarigen
25-02 Petje Af – weekendschool

HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Allereerst van harte gefeliciteerd met de vijftigste verjaardag van de
school van uw kinderen.
1 Maart jl. bestond Kbs Weilust 50 jaar.
U weet dat we dat in de week voor de meivakantie uitgebreid een
week lang gaan vieren, van 20 tot en met 24 april, met een grote
feesttent op het plein en veel activiteiten met voor elk wat wils.
Maar deze week trappen we de festiviteiten al een
beetje af omdat we door Kabonk zijn uitgenodigd voor
onze verjaardag om als eerste in hun
spiksplinternieuwe speelparadijs te komen spelen. Dat
is hun cadeautje aan ons.
De kinderen worden door Kabonk zelfs nog getrakteerd op
ranja en chips en zij mogen hun eigen fruit en drinken ook
gewoon meebrengen. De groepen 1 tot en met 5 gaan in de
ochtend en worden weer door aardige papa’s, mama’s,
opa’s, oma’s enzovoorts gebracht en gehaald en de
leerlingen van 6 tot en met 8 gaan gezellig op de fiets in de middag. Het belooft een mooie
dag te worden.
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Op 27 maart zullen we al onze leerlingen uitnodigen om deel
te nemen aan een sponsorloop. De leerlingenraad heeft deze
bedacht en zal die ook voor het grootste deel zelf organiseren.
Zij gaan volgende week de groepen in om alle leerlingen uit te
nodigen, zij hebben posters gemaakt, zij zetten het parcours
uit en halen de opbrengsten zelf bij de andere kinderen op.
Die opbrengst is voor de helft voor de kosten van
het schoolfeest, maar de leerlingen willen ook graag
dat de andere helft aan een goed doel wordt
besteed. Ze hebben er, door stemmen uit te
brengen, voor gekozen om dat geld te schenken aan
KIKA, voor onderzoek naar kinderkanker.

Wij hopen de tweede helft van alle ouders vandaag weer te
kunnen begroeten (zonder de handen te schudden deze keer)
op de ouderavond. Tot op heden heb ik alleen nog maar
melding gehad van leuke en inhoudelijk goede gesprekken.
Heel fijn te horen dat ouders en leerkrachten het op veel
gebieden eens zijn en gezamenlijk werken aan het belang van de kinderen. Hopelijk krijg ik
vanavond weer dezelfde signalen.
Het was ook heel leuk te horen dat sommige leerkrachten –
vooruitlopend op onze ontwikkelingen voor volgende jaren – al
stiekem een gesprekje hebben gevoerd in aanwezigheid van de
leerling. Zowel leerkracht als ouders als leerling hebben dat heel
leuk en leerzaam gevonden. Daar hopen we u binnenkort meer
over te kunnen vertellen.
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Ik heb u in de vakantie ‘lastig moeten vallen’ met allerlei berichten en adviezen over het
coronavirus. Het mag duidelijk zijn dat ons schoolbestuur (samen met
alle andere schoolbesturen in Breda) serieus aan dat onderwerp werkt.
Ook zijn wij er op school intensief mee aan
de slag. Zo hebben wij inmiddels al
papieren zakdoekjes in huis voor leerlingen
die die niet bij zich hebben. Onze
handdoeken zijn niet de juiste gebleken om
besmetting optimaal te voorkomen, dus
hebben we inmiddels ook al een kleine voorraad opvouwbare papieren handdoekjes voor in
de lokalen en zijn we op zoek naar nieuwe handdoekvoorzieningen in de toiletten. Al met al
een kostbare investering, maar misschien wel heel erg de moeite waard.
Mocht u nog aan ontsmettingsgel
kunnen komen, mag uw kind die
gerust in een kleine flacon mee
naar school brengen, maar er is
gebleken dat regelmatig handen
wassen nog beter is (zie voor de
adviezen ook www.weilust.nl) . Ik
wens u weer een fijne en gezonde
week en denk aan:
Vaak handen wassen!
Hoest en nies in uw elleboog!
Mocht u, of iemand uit uw familie- en/of kennissenkring, een
onderwijsbevoegdheid hebben, verzoek ik u vriendelijk hem/haar te
wijzen op onderstaande links:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640181100419272704
https://www.facebook.com/201895683575598/posts/880011549097338/?d=n

Het zal u inmiddels bekend zijn dat wij naarstig op zoek zijn naar gemotiveerde collega’s om
ons waar nodig te vervangen.
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust,
Kees van Sprundel, directeur
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GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
25E KINDERKLEDINGBEURS TETERINGEN OP ZATERDAG 21 MAART 2020
Tweedehands kinderkleding verkopen en kopen
Voor de 25e keer houden we de KinderKledingBeurs in Teteringen! Een mooi jubileum. Met
het mooie weer in vooruitzicht is het weer tijd voor de voorjaars-/zomerbeurs! Op zaterdag
21 maart 2020 kan er van 9.30 tot 12.30 uur weer volop geshopt worden in ’t Web in
Teteringen. Zomerjassen, (korte) broeken, rokjes en jurkjes, t-shirts, bad- en sportkleding,
verkleedkleding en nog veel meer in de maten 80 t/m 188. Je kunt het allemaal vinden bij
KinderKledingBeurs Teteringen!
Shoppen voor een goed doel!
KinderKledingBeurs Teteringen steunt met elke beurs een goed doel. Deze keer is dat het
Brakkenfestival in Breda. Het Brakkenfestival is een initiatief van Surplus Welzijn bestaat in
2020 al 32 jaar! Inmiddels heeft het initiatief zich ontwikkeld tot een grootschalig
evenement voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onder leiding van deskundige
vrijwilligers een week lang, in de eerste week van de basisschoolvakantie, op verantwoorde
manier plezier maken. De missie van het Brakkenfestival is alle kinderen in de leeftijd van 4
t/m 12 jaar in Breda en omgeving een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden waarbij sociaal,
educatief, cultureel en motorisch vlak gestimuleerd wordt.
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Verkopen
Heb je kinderkleding in de maten 80 t/m 188? Verkoop het via KinderKledingBeurs
Teteringen! Op de website is terug te vinden op welke dagen en waar je de kleding kunt
inleveren en hoe je de kleding aanbiedt. In verband met het grote kledingaanbod is
KinderKledingBeurs Teteringen genoodzaakt maximaal 200 lijstnummers uit te geven. Lever
je kleding dus tijdig in.
Steun dus met je aankopen dit goede doel! Je kunt ons tot 12.30 uur bezoeken. Er is
voldoende keus, ook wat later op de ochtend! Het is dus zeker de moeite waard om de
voorjaars-/zomerbeurs van KinderKledingBeurs Teteringen op zaterdag 23 maart een bezoek
te brengen. Graag tot dan!
Bezoek onze website voor meer informatie over de KinderKledingBeurs Teteringen:
www.kinderkledingbeursteteringen.nl. Wij zijn ook te vinden op Facebook.
(facebook.com/KinderKledingBeursTeteringen) Instagram
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