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VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Elk jaar nemen we bij de leerlingen het leerlingtevredenheidsonderzoek af. Om het jaar 
nemen we daarnaast ook een oudertevredenheidsonderzoek af. Zo ook dit jaar. We vragen u 
de vragenlijst in te vullen via onderstaande link, graag voor 1 april 2021.  
Wij waarderen uw mening en betrokkenheid.  
 
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/6NJC863 
 
met vriendelijke groeten Team Weilust 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Beste ouders, verzorgers, 

Zoals u hieronder op de foto’s ziet, is er de afgelopen weken weer enorm veel kleding 

achtergebleven op school. Wij bewaren kleding en andere zaken één maand, daarna gaat de 

kleding in de kledingcontainer die op het schoolplein staat en de andere zaken gooien we 

weg bij het restafval/plastic.  

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/6NJC863


 

 

 

 



 

 

ACTIE FLESSENINZAMELING REPTIELENHUIS DE AARDE 

Inmiddels hebben we al meer dan 300 flessen en van ouders en kinderen contante bijdragen 

mogen ontvangen!  Mooi om te merken dat vele aan deze actie een steentje bijdragen. Dank 

jullie wel! We willen graag nog een eindsprint inzetten en vragen jullie nog 1 keer om al jullie 

statiegeldflessen in te leveren (PET-flessen en bierflessen/ kratten zijn welkom). 

Ze zijn tot en met 17 maart in te leveren in de fietsenstalling van de juffen en meesters 

waar de containers staan.  

Super ! Enorm 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 

 

 

 

 

http://www.whydonate.nl/fundraising/reptielenhuisdeaarde


UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

KINDERTUINEN de MOLENLEIJ                                              

seizoen 2021 

AAN DE SLAG IN JE EIGEN MOESTUIN! 

Aan kinderen, ouders/verzorgers, 
 
Je kunt je opgeven voor een moestuintje, in april start het seizoen.  
De kindertuin is 2 meter breed en 5 meter lang. De groenten en bloemen die je kweekt in je 
moestuin, mag jezelf mee naar huis nemen. We gaan weer koken en proeven van jouw  
geoogste groente. 
De  bijdrage is  30 euro voor een tuintje. 
Je komt eenmaal per week een uurtje tuinieren op dinsdag of vrijdag na schooltijd. 
Geef je op bij de leerkracht in je klas, geef je naam, telefoonnummer en emailadres. 
Je krijgt een telefoontje of email als je een tuintje hebt en je hoort wanneer we beginnen. 
Krijg je geen telefoon of email dan maak je misschien volgend jaar een kans. 
Vul je voorkeur in voor de dinsdagmiddag of vrijdagmiddag.                                     
Er zijn 30 tuintjes beschikbaar, vol is vol!** 
 
Tot ziens op de kindertuinen, Weilustlaan, tegenover nr. 135 te Breda            
 
ONTDEK JE TALENT !       
 
Vorige week heeft uw zoon/dochter een flyer meegekregen over de activiteiten bij  
"Ontdek je talent": 6 weken lang iets nieuws leren !  
 
Op de website (www.ontdekjetalentbreda.nl) staat dat leerlingen zich tot morgen, 12 maart, 
kunnen inschrijven.  
Omdat er nog te weinig inschrijvingen zijn, wordt de inschrijfdatum verlengd. 
 
De volgende activiteiten staan nog open; 

• Paradijstuin 

• Hiphop/streetdance 

• Bootcamp 

• Sportspeurtocht 

• Heel Breda Bakt online 

• DJ workshop online  
 
                                                                                                                                
 

http://www.ontdekjetalentbreda.nl/

