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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Wat was het contrast groot toen ik afgelopen maandag het schoolplein weer op kwam 

lopen. Vrijdagmiddag voor de vakantie lagen de temperaturen ver onder het vriespunt en lag 

er een dik pak sneeuw. Afgelopen maandag scheen de zon en hadden was de temperatuur al 

in de dubbele cijfers. Kortom een goed en zonnig begin van de komende periode.  

Maandagochtend kreeg ik ook bezoek van Wessel (groep 5) en Jan (groep 6). Zij vertelde vol 

trots over hun inzamelingsactie voor Reptielenhuis de Aarde. Vanwege de coronacrisis 

mogen zij niet open en missen hierdoor veel inkomsten. Jan en Wessel hebben in de 

vakantie al 150 euro opgehaald. Hiermee hebben ze zelfs de krant gehaald. Als school willen 

we hun actie ook ondersteunen. In deze Weilustwekker leggen Jan en Wessel zelf uit hoe u 

hier aan bij kunt dragen. Ik ben ontzettend trots op Jan en Wessel, wat goed dat ze dit 

initiatief nemen. 

Ook merken we dat u uw verantwoordelijk goed neemt als uw kind(eren) verkouden is of 

een snotneus heeft door uw kind(eren) thuis te houden. Dank daarvoor.  

Verder blijven we aandacht vragen voor het halen en brengen, de ruimte voor onze school is 

beperkt, houdt afstand van elkaar, komt niet te vroeg en niet te laat en als je moet wachten 

laat dan genoeg ruimte over voor andere ouders en kinderen die er langs moeten. Wacht 

desnoods op het gras. Helaas mogen we de weg voor de school niet meer afsluiten van de 

BOA’s en de gemeente Breda in verband met hulpdiensten en de veiligheid.  

Hou alles veilig en blijf gezond. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

HELP JE MEE ‘DE AARDE’ TE REDDEN? 

Reptielenhuis De Aarde heeft het moeilijk. Ze hebben al heel lang geen bezoekers gehad en 

daardoor krijgen ze geen geld. Ze hebben bijna geen geld meer om de dieren eten te geven. 

Wij hebben al € 150,- opgehaald maar dat is niet genoeg.  

Als iedereen helpt, kunnen we ‘De Aarde’ redden. Oscar de eigenaar van het reptielenhuis 

heeft ook op de Weilust gezeten, dus het is heel leuk als iedereen van de Weilust mee doet. 



Help jij mee statiegeld flessen te verzamelen bij vrienden, familie en buren? Je kunt ze 

inleveren bij de fietsenstalling van de juffen en meesters waar de containers staan.  

Super erg bedankt ook namens de dieren! 

Groetjes, 

Wessel (groep 5a) 

Jan (groep 6b) 

P.S. Wil je ook geld doneren? Dat kan via 

www.whydonate.nl/fundraising/reptielenhuisdeaarde 
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GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 

 



UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

CURSUS ‘SCHATTEN VAN OUDERS’ ONLINE - MELD JE AAN! 
 

Schatten van Ouders maakt opvoeden nog leuker! 

Het opvoeden van kinderen is bijzonder en leuk, maar brengt ook uitdagingen met zich mee.  

Met de uitdagingen vanwege de lockdown is het sparren met andere ouders behulpzaam. 

In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van positief opvoeden centraal.  

Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je wordt je bewust van jouw eigen schat aan 

opvoedkennis!  

Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij jouw gezin.  

Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend, vertrouwd én gezellig.  

Kortom: Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg leuker! Voor alle opvoedvragen - groot 

en klein –.  

Data: woensdagochtend 3- 17- 31 maart en 14 april 2021 van 09.30 – 11.30 uur. Aanmelden 

via de link hieronder. 

https://www.socialworkbreda.nl/aanmeldingen/schatten-van-ouders/schatten-van-ouders-

2021-03-03-basisschool-1/ 
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