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 BIJLAGEN 

04-01 Brief van Kim (zie ook verderop in de WW) 

04-02 Leswerk zoekt betrokken ouders met lesbevoegdheid 

 

VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

De zomervakantie ligt alweer bijna vier weken achter ons, hopelijk is iedereen weer gewend 

aan het schoolritme. Afgelopen weken hebben de leerkrachten u op verschillende manieren 

een kijkje in de klas gegeven of heeft u al (digitaal) kennis gemaakt met de nieuwe leerkracht 

(-en). Ik hoop dat deze kennismaking prettig verlopen is. 

Helaas neemt het aantal Covid-19 besmettingen toe en dat vraagt om alertheid. Door het 

afzetten van de straat creëren we bewust ruimte om te zorgen dat u allemaal voldoende 

afstand van elkaar kunt houden. Wij willen u vragen om hier ook echt gebruik van te maken 

en de 1.5 meter afstand van elkaar te bewaken. Ook bij het afzetten van onze jongste 

leerlingen op het schoolplein is het belangrijk dat u niet onnodig stil blijft staan. Op die 

manier ontstaan opstoppingen wat er weer voor zorgt dat de 1.5 meter afstand in het 

geding komt. Blijft u hier aan denken? 

Deze week is het helaas  voorgekomen dat tot twee keer toe een fiets van een leerling is 

ontvreemd uit onze fietsenstalling. Allereerst is dit enorm vervelend voor de betreffende 

leerling en ten tweede hoort dit niet thuis op een basisschool. De fietsenstalling zal voortaan 

onder schooltijd aan de kant van de Heusdenhoutseweg op slot zijn . Belangrijk: zet de fiets 

altijd op slot. Mocht u iets gezien hebben dan zou het fijn zijn om dit aan school te melden.  

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur 

UPDATE PLUSKLAS 

Zoals u mogelijk gemerkt zult hebben, is de plusklas dit schooljaar nog niet van start gegaan. 

Dit heeft uiteraard een reden. Sinds een aantal jaren is passend onderwijs een veel gehoorde 

term wat inhoudt dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs 

verdienen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het (her)schrijven van ons 

schoolbeleid op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Concreet 

houdt dit onder andere in dat we onze visie op passend onderwijs tegen het licht houden, 



onderzoeken hoe wij meer- en hoogbegaafde kinderen vroegtijdig kunnen signaleren, 

bekijken hoe we het onderwijsaanbod in de klas passender kunnen maken en richten we de 

plusklas anders in. De toelatingseisen voor de plusklas zullen hiermee ook veranderen. De 

plusklas zal toegankelijk worden voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 1 t/m 8 

die, ondanks een passend onderwijsaanbod in de klas, een gerichte hulpvraag hebben. Deze 

hulpvraag kan bijvoorbeeld te maken hebben met het aanleren of verbeteren van de 

executieve vaardigheden. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de plusklas zal 

starten. Zodra wij hier meer duidelijkheid over hebben, zullen wij u hierover informeren.    

Met vriendelijke groet, 

Kim Andriessen - Groepsleerkracht en HB specialist 

OUDERS IN DE SCHOOL 

Helaas is het nog steeds zo dat ouders de school niet binnen mogen komen, dit mag alleen 

als u een afspraak hebt.   

De afgelopen dagen hebben we gemerkt dat er toch een aantal ouders zonder afspraak de 

school binnen loopt om iets aan de leerkracht te vragen of iets mede te delen. Echter, dit is 

niet de bedoeling. 

Als u in contact wilt komen met de leerkracht dan kunt u dit altijd telefonisch, per e-mail of 

via Parro doen.  

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 

Beste ouders/verzorgers, 

Graag maak ik even van de Weilustwekker gebruik om iets te vertellen over de 

medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die zes 

keer per jaar samen komen om te vergaderen over allerlei zaken die op Weilust spelen.  

Zo zijn we nauw betrokken geweest bij de verandering van schooltijden, alle corona-

maatregelen die de school heeft moeten (en moet) treffen en de selectieprocedure van de 

nieuwe directeur. We voorzien de directeur ook van advies en soms is zelfs de instemming 

van de MR nodig om bepaalde veranderingen te kunnen  doen binnen de school. We 

vertegenwoordigen daarbij de ouders en leerkrachten en hopen zo op deze manier ons 

steentje bij te dragen aan een nog fijnere school. 

Onze vergaderingen zijn openbaar en u bent welkom als toehoorder om langs te komen. We 

vergaderen dit jaar op 2 november, 11 januari, 1 maart, 19 april en 14 juni.  Altijd op 

maandag en altijd start de vergadering om 19.30 uur. U kunt ook de agenda's en notulen 

vinden op de website van Weilust zodat u na kunt lezen waarover er vergaderd is.  



Mocht u vragen hebben over de MR of is u iets opgevallen en wilt u dat voorleggen aan de 

MR dan kunt u een mail sturen naar kbsweilust_mr@inos.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Patrick van den Berg, 

Voorzitter MR Weilust 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

HELP JIJ KIM MET JOUW TEKENING?  

 Kim heeft de hulp nodig van alle kinderen in Breda! In haar stad Grijzegem wordt alles 

betegeld en volgegoten met cement. Vreselijk natuurlijk! Dat doen wij in Breda wel anders. 

Hier hebben we de ambitie om een stad in een park te zijn.  

 Vanuit het GreenQuays (groene kades) project willen we Kim graag een handje helpen. We 

vragen jou om een tekening te maken van een groene stad.  

 Hoe werkt het?  

• Lees de brief van Kim (zie bijlage). 

• Maak een tekening van hoe jij vindt dat een groene stad eruit moet zien.  

• Schrijf achterop de tekening je naam, leeftijd én adresgegevens 

• Lever je tekening op 26 september tussen 11.00 - 17.00 uur in tijdens de open dag  

van GreenQuays bij de tekenstand en ontvang een kleine groene attentie  

• De open dag vindt plaats op het Franciscanessenplein - voor hotel Nassau in Breda 

• Onder de deelnemers verloten we het superleuke boek ‘123 superslimme dingen die 

je moet weten over het klimaat - Mathilda Masters’.  

Na de open dag stuur ik alle tekeningen op naar Kim. Alvast ontzettend bedankt voor je hulp 

en ik zie je graag op de tekenstand! 

 Groetjes, de tante van Kim 

 


