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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 30   Datum: 9 april 2020 

 
BIJLAGE 
 
30-01 Nieuwsbrief Taalhuis Breda april 2020 

 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers,  

We zijn inmiddels de vierde schoolweek ingegaan van het 

onderwijs op afstand. 

Alle collega’s hebben in de afgelopen week geprobeerd 

contact te zoeken met hun leerlingen door te beeldbellen. 

Wij hebben op onze school de opdracht en de behoefte om 

regelmatig met onze leerlingen in contact te blijven.  

Wij willen heel graag zien hoe het met ze gaat en we willen graag weten of het onderwijs 

wat wij op afstand geven ook bij hen aankomt. 

Wij hebben de indruk dat het goed gaat. Wij spreken de kinderen regelmatig en krijgen heel 

veel complimenten van ouders en de leerlingen laten ons heel leuke resultaten zien van wat 

zij thuis gemaakt en gedaan hebben. Dat geldt zowel voor het MOETwerk als het MAGwerk. 

Daar word ik wel blij van want op deze manier kunnen wij eventuele achterstand tot een 

minimum beperken. 

We merken dat heel veel bedrijven en particulieren proberen hun steentje bij te dragen aan 

het afstandsonderwijs. Een mooi voorbeeld daarvan is dat onze oud-collega Petty van Kastel 

boeken voorleest op haar instagram die leerlingen kunnen beluisteren. Als u ook gebruik wilt 

maken van de ‘voorleesservice’ van juf Petty, kunt u naar instagram gaan en intypen 

‘jufpettyleestvoor’. 
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Heel veel uitgevers van schoolmethodes zetten hun software gratis open voor basisscholen 

om gemakkelijker met hun leerlingen te kunnen werken. Kortom iedereen zet zijn beste 

beentje voor om het voor leerlingen, leerkrachten en 

ouders zo gemakkelijk mogelijk te maken.  

Wat betreft het huiswerk krijgen we wel signalen dat 

sommige leerlingen snel klaar zijn, maar weer andere 

leerlingen er langer dan de geplande twee uur per 

dag voor nodig hebben.  

Wij hopen dat u dat bij de kinderen een beetje kunt 

begeleiden. Mocht u merken dat het niet voldoende of juist teveel is voor uw kind, vraag ik u 

vriendelijk contact op te nemen met de leerkracht, zodat het (dag/week)programma 

eventueel aangepast kan worden.  

Het is voor kinderen immers al lastig genoeg om thuis te moeten werken in een heel 

vreemde situatie. Thuis zijn ook bijna nooit de dwingende ogen van 

hun juf of meneer. Dat maakt het leren dus heel anders. 

Daarbij weten en beseffen we ook goed dat het thuis ook niet altijd 

gemakkelijk zal zijn voor de papa’s en mama’s. 

Ik schreef vorige week al dat het bijna ondoenlijk is als papa en mama 

moeten werken en de kinderen kunnen of mogen niet naar de 

opvang.  

We mogen ook niet vergeten dat er veel extra’s gevraagd wordt aan 

de groepsleerkracht van uw kind.  

Behalve dat we ons snel wegwijs moeten maken in afstandsonderwijs en ons bepaalde ICT- 

vaardigheden aan moeten leren, wij ook steeds goede lessen moeten voorbereiden en leuke 

suggesties zien te vinden om de kinderen op een verantwoorde en toch enigszins educatieve 

manier aan de slag te laten gaan. 

Ik heb het gevoel dat iedereen zijn uiterste best doet om 

hier een succes van te maken. Ik ben dan ook apetrots op 

onze ouders, ons team maar zeker op onze leerlingen. 
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U zult waarschijnlijk wel gehoord hebben dat een van onze leerkrachten momenteel op de 

intensive care afdeling van het ziekenhuis ligt. Haar situatie is nog niet heel erg veranderd, 

maar ik mag wel zeggen dat er sprake is van enige verbetering in haar situatie. We hopen dat 

juf Aggie van groep 1-2 snel herstelt, zodat ik haar de mooie dingetjes die de kinderen voor 

haar gemaakt hebben, kan laten zien. We leven allemaal heel erg intensief met haar en haar 

familie mee. 

De afgelopen week kreeg ik een mooi overzicht van de instanties die hulp kunnen bieden 

aan ouders die om welke reden dan ook in de problemen zijn, of nu zijn gekomen, financieel 

of anderszins. 

U vindt deze informatie hieronder. Ik hoop echt dat u er uw voordeel mee kunt doen en er 

gebruik van maakt als het nodig is. 

Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor 

het overblijven, een bijdrage voor culturele activiteiten (na de coronacrisis), voor sportieve 

activiteiten (na de coronacrisis), voor hulpmiddelen bij het afstandsonderwijs enzovoorts. 

Het CJG helpt u graag. Onze contactpersonen (school CJG’ers) zijn Lesley Feskens en Joris 

Peeters. Lesley mag u tijdens kantooruren altijd bellen (06 51202213) of mailen 

(lesley.feskens@cjgbreda.nl) voor hulp. Dat geldt ook voor Joris Peeters (06 48453404 / 

joris.peeters@cjgbreda.nl) 

Dat kan en mag allemaal anoniem als u dat wilt. 

 

 

 

Opvoeden en opgroeien, praat erover!  

TIPS VOOR OUDERS RONDOM FINANCIËLE ONDERSTEUNING/MOGELIJKHEDEN VOOR DE 

ONTWIKKELING EN VRIJETIJDSBESTEDING VAN KINDEREN/JONGEREN.  

Wat kunt u zelf doen als ouder/verzorger:  

Op Steungezin.nl staan financiële hulpvragen van stadsgenoten die in armoede leven. Jij 

helpt hier door direct een concrete rekening of wens voor iemand te betalen. Of zit jij zelf 

krap bij kas? Plaats dan nu je rekening https://www.steungezin.nl/ 

 

mailto:lesley.feskens@cjgbreda.nl
https://www.steungezin.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvmIeJwoPnAhXhsaQKHdBZAwcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.drdevisserschool.nl/voor-ouders/cjg-breda/&psig=AOvVaw3K89g_TG-4lRU7wYtq5u26&ust=1579105904165454


4 
 

Met Kids Vrij reizen kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis en onbeperkt met u mee - ook tijdens 

de spits https://www.ns.nl/abonnementen/kids-vrij.html   

Op de volgende website staan tweedehands winkels in Breda: 

https://allekringloopwinkels.nl/noord-brabant/breda 

Bij Werk aan de Wijk kunt u terecht voor kleine reparaties aan uw fiets, die u niet zelf kunt 

verhelpen of liever niet zelf doet. Heeft u geen geld voor een nieuwe fiets? Voor een kleine 

prijs koopt u weer een mooi opgeknapte fiets. Werk aan de wijk doet ook de verkoop van 

tweedehands fietsen of fietsen die gedumpt zijn, deze worden weer opgeknapt. 

https://www.werkaandewijk.nl/portfolio/fietsen-werkplaats/  

Op de volgende website kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de voedselbank: 

https://voedselbankbreda.nl/hoe-werkt-de-voedselbank/  

Voor kinderen is het heerlijk om op vakantie of een weekendje weg te gaan. Fijne, 

ontspannende dingen doen en nieuwe vrienden maken. Toch zijn er veel kinderen in 

Nederland die er om verschillende redenen niet zomaar tussenuit kunnen omdat er geen 

geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand hebben waardoor extra begeleiding bij 

het spelen nodig is. Juist deze kwetsbare kinderen verdienen ook een superleuke tijd en 

daarom organiseren wij Heppie vakanties & weekenden tegen een klein bedrag 

https://heppievakanties.nl/  

De bewoners van Breda kunnen een Bredapas aanvragen. Het is een inkomensafhankelijke 

kortingspas voor de inwoners met een laag inkomen. Op de site 

https://www.breda.nl/bredapas is meer informatie te vinden over de aanvraag en de 

kortingen. Met bv een fikse korting op zwemles (90%!) is het voor kinderen een stuk minder 

ingewikkeld om een zwemdiploma te halen. 

Heeft u schoolgaande kinderen en een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan kunt u 

een bijdrage uit het schoolstartpakket aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in uw kosten 

voor schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld voor een computer, fiets, schoolreisje, boeken, 

schoolspullen en excursies https://www.breda.nl/schoolstartpakket  

Mocht u voor bovenstaand niet in aanmerking komen:  

Stichting Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen zich onvoldoende kunnen 

ontwikkelen of terecht komen in een sociaal isolement. Als ouder of verzorger kun je bij 

Stichting Leergeld Breda een aanvraag doen. Bijvoorbeeld voor de vergoeding van een fiets, 

een computer, een schoolreisje, de contributie van een sportclub of scouting. Op de site 

https://www.leergeld.nl/breda/doe-een-aanvraag/ is meer informatie te vinden.  

https://www.ns.nl/abonnementen/kids-vrij.html
https://allekringloopwinkels.nl/noord-brabant/breda
https://www.werkaandewijk.nl/portfolio/fietsen-werkplaats/
https://voedselbankbreda.nl/hoe-werkt-de-voedselbank/
https://heppievakanties.nl/
https://www.breda.nl/bredapas
https://www.breda.nl/schoolstartpakket
https://www.leergeld.nl/breda/doe-een-aanvraag/
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Wanneer u in aanmerking komt, kunnen intermediairs (jeugdwerkers, (sommige) 

leerkrachten en/of intern begeleiders en het CJG) de volgende aanvragen voor u doen:  

Intermediairs (waaronder het CJG) kunnen een aanmelding doen bij het jeugdsportfonds. 

Kinderen kunnen lid worden van een sportvereniging 

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/breda/  

Intermediairs (waaronder het CJG) kunnen aan aanmelding doen bij het jeugdcultuurfonds. 

Kinderen kunnen dan deelnemen aan culturele en creatieve activiteiten; bv. lid worden van 

toneelvereniging of muziekles https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/breda/  

Kinderen helpen om hun leven een positieve draai te geven. Aartsen Kids Foundation richt 

zich op vijf projecten: Stoere traktaties, Kinderfeestjes, Sinterklaas, Busy Bee en 

Zomerkampen https://aartsenkidsfoundation.com/nl  

Met Stichting Babyspullen willen we de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen 

verminderen. We zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar 

babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken we via diverse instanties gratis aan 

(aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben 

https://stichtingbabyspullen.nl/hulp-nodig/aanstaande-ouders/ 

Mochten er nog vragen zijn of u wilt ondersteuning bij een aanvraag, dan kunt u contact 

opnemen met het CJG Breda, 0800-4440003 (of onze eigen school CJG’ers, zie boven)  of vul 

een contactformulier in via de website: https://www.cjgbreda.nl/. Wanneer u al 

ondersteuning heeft van een instantie die uw financiële belangen behartigt, kunt u contact 

opnemen met uw eigen contactpersoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/breda/
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/breda/
https://aartsenkidsfoundation.com/nl
https://stichtingbabyspullen.nl/hulp-nodig/aanstaande-ouders/
https://www.cjgbreda.nl/
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Ik wens u weer een heel fijne week en hoop dat iedereen gezond mag blijven. Dat lukt 

natuurlijk het beste als iedereen de richtlijnen van het RIVM blijft volgen, tot de overheid 

zegt dat het weer anders kan.  

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 

Kees van Sprundel, directeur  

TAALHUIS BREDA 

Taalhuis Breda zet zich gratis in voor volwassenen om (beter) met de computer en het 

internet om te gaan én om (beter) Nederlands te leren. We bevelen de Taalhuis nieuwsbrief 

(zie bijlage bij deze Weilustwekker) van april van harte aan. Hierin vind u namelijk ook een 

oproep aan alle kinderen in Breda met tips over hoe ze in deze tijd contact kunnen leggen 

met de opa’s en oma’s. 

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2020-2021 

Herfstvakantie 

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Maandag 26 oktober 2020 zijn de leerlingen ook vrij 

Kerstvakantie 

Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari 2021 

Meivakantie 

Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei 2021 

Zomervakantie 

Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021 

De eerste schooldag in schooljaar 2020-2021 is op maandag 6 september 2021 

Vrije feestdagen  

Goede Vrijdag 2 april 2021 

Tweede Paasdag maandag 5 april 2021 

Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021 

https://inos.sharepoint.com/Samenwerken/Directeurenberaad/Archief/Werkboek/Documenten%20weekmail%20directeuren/Taalhuis%20Breda%20nieuwsbrief%20april2020.pdf
https://inos.sharepoint.com/Samenwerken/Directeurenberaad/Archief/Werkboek/Documenten%20weekmail%20directeuren/Taalhuis%20Breda%20nieuwsbrief%20april2020.pdf

