Beste ouders/verzorgers,
Hierbij treft u de schoolkalendertekst voor het schooljaar 2021/2022 aan.
Deze kalendertekst hoort bij de schoolgids van Kbs Weilust.
Wij brengen geen aparte schoolgids meer uit, maar de schoolgids kunt u vanaf 1 augustus 2021 weer vinden via www.scholenopdekaart.nl.
In de schoolgids staat informatie die niet zo vaak verandert en daarom voor meerdere jaren van toepassing is. In de kalender vindt u informatie
die jaarlijks kan veranderen. De kalender bestaat uit twee delen : een agenda (kalender) en een kalendertekst.
Naast www.scholenopdekaart.nl, deze tekst, de kalender (agenda) en de website geeft de school ook via de Weilustwekker wekelijks actuele
informatie. De Weilustwekker wordt elke donderdag digitaal verspreid via de mail en PARRO en is ook te vinden op de website van de school.
Wij maken dus gebruik van de app ‘PARRO’ die u kunt downloaden op uw tablet en/of telefoon. Op die manier kunnen wij u snel informeren over
actuele zaken.
In het agenda (kalender) gedeelte van de kalender vindt u de activiteiten, vakanties, vrije dagen en feestdagen die voor dit schooljaar gepland
staan. In het tekstgedeelte vindt u informatie over allerlei praktische zaken die voor u en uw kind(eren) van belang zijn.
Mocht u na lezing van deze kalender meer willen weten of bepaalde zaken uitgebreider willen bespreken, bent u welkom hier een afspraak voor
te maken.
Heeft u op- of aanmerkingen, tips of suggesties voor de volgende kalender? We horen dit graag van u zodat we ze in een volgende editie kunnen
verwerken.
Ik hoop dat we ook in dit nieuwe schooljaar op een prettige manier samen zullen kunnen werken aan goed onderwijs en een prettige
leeromgeving voor onze kinderen.
Hartelijke groet, mede namens het team Weilust,
Marc Embregts, directeur
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Het team
Met het team bedoelen we de groep mensen die er samen voor zorgt dat uw kind goed onderwijs krijgt. De mensen die dit jaar op onze school
werken zijn: (Zie ook ‘team’ op de website van de school; www.weilust.nl)
Groepsleerkrachten:
Tamara Jansen
Kitty Clarijs
Petra van Beek
Corina van Gorp
Doriene van der Pluijm
Corine van den Berg
Marja Wallet
Corina van Gorp
Marca Koole
Elliz van Kastel
Annemieke Dijkmans
Laura Mos
Ilse van den Berg
Merel Uitterhoeve
Linda van de Ven
Maayke Raaijmakers
Sanne Backx
Ireen van Erven
André van Eijk
Floor van Haren
Shana Huizinga
Sabine Bakkers
Kelly de Bruijn
Ingrid Jankowski
Corne van Riel
Nicolle Govaerts

groep 1-2 a
groep 1-2 a
groep 1-2 b
groep 1-2 b (en groep 1-2 d)
groep 1-2 c
groep 1-2 c
groep 1-2 d
groep 1-2 d (en groep 1-2 b)
groep 1-2 e
groep 1-2 e
groep 3 a
groep 3 a
groep 3 b
groep 3 b
groep 4 a
groep 4 a
groep 4 b
groep 4 c
groep 4 c (en groep 7b)
groep 5a
groep 5a (en groep 6 a)
groep 5b (en groep 8 a)
groep 5b
groep 5/6
groep 5/6
groep 6 a
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Shana Huizinga
Kim Kyra Andriessen
Merel Visser
Loek Thomassen
Michelle de Bie
André van Eijk
Ronald van Noort
Ruud Marijnissen

groep 6 a ( en groep 5 a)
groep 6 b
groep 6 b
groep 7 a
groep 7 b
groep 7 b (en groep 4 c)
groep 8 a
groep 8 b

Leerlingenzorg
Elly Koreman

intern begeleider gr. 1-3

Hannelore Kwekkeboom

intern begeleider gr. 4-8

Remedial teacher
Inge Meessen
Onderwijsondersteunend personeel
vacature
sportcoach lichamelijke oefening (Breda-Actief)
Saba Tewolde
onderwijsassistente
Vicky van der Veen
onderwijsassistente
Madelon Bakker
administratief secretarieel medewerkster
Johan van de Haar
conciërge
Teamcoördinatoren:
Laura Mos
Inge Meessen

groep 1 t/m 4
onderwijs en kwaliteit

Directie
Marc Embregts

directeur

Shana Huizinga
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groep 5 t/m 8

Schoolbestuur
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Postadres
Bezoekadres
Postbus 3513
Reduitlaan 31
4800 DM Breda
4814 DC Breda
Telefoon: 076-5611688
Email: info@inos.nl Website: www.inos.nl
Schoolklimaat
We vinden het van groot belang dat kinderen zich op onze school veilig en thuis voelen. We streven naar een prettige, ontspannen en open sfeer,
waarin kinderen zich gerespecteerd en uitgedaagd voelen en ervaren dat er voor iedereen zorg en tijd is. Hier besteden we veel aandacht aan. Wij
hechten op onze school veel waarde aan een zekere rust en regelmaat, zowel in het gebouw als op de speelplaatsen en ook bij het overblijven.
Om dit te bereiken hebben we een aantal regels opgesteld, die met de leerlingen regelmatig thematisch besproken worden:

Overzicht afspraken en regels van kbs Weilust
•
•
•
•

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
Goed voor onze spullen zorgen, dan kunnen we ze weer gebruiken morgen.
Mens, groen en dier krijgen alle aandacht hier.
Internet is fijn, maar het moet wel veilig zijn.

Helaas gaat er op een school waar zoveel mensen samenkomen ook weleens wat mis. Wij vinden het van belang hierover met elkaar in gesprek te
blijven.

Honden op het plein
Ook op het schoolplein willen we dat een ieder zich veilig voelt. Daarom zijn honden niet toegestaan op ons plein. Ook al is uw hond rustig en
braaf, er zijn toch heel wat kinderen (en grote mensen) angstig voor honden. En ook heel lieve honden kunnen wel eens onvoorspelbaar gedrag
vertonen. Wilt u toch samen met de hond uw kind ophalen, wacht dan buiten het hek en vertel uw kind duidelijk dat u daar wacht.
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Fietsend naar school
Als de afstand tussen thuis en school te groot is om te lopen, mag uw kind op de fiets naar school komen.
De fietsen dienen in de fietsenstalling in de rekken gezet te worden.
De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan de rijwielen.

Schooltijden
De schooltijden zijn:

Groep 1/2 op ma-di-do-vrij
Groep 1 woensdag
Groep 3 t/m 5
Groep 6 t/m 8 op ma-di-do-vrij
Groep 2 t/m 8 woensdag

08.30 - 14.45 uur (pauze van 11.45 - 12.15 uur)
vrij
08.30 - 14.45 uur (pauze van 12.15 - 12.45 uur)
08.30 - 14.45 uur (pauze van 12.45 - 13.15 uur)
08.30 - 12.15 uur

Alle leerlingen eten op school bij de eigen leerkracht. De leerlingen moeten hun eigen lunchpakket meenemen.
De leerlingen zijn welkom op het plein vanaf 08.15 uur.
Er is inloop vanaf 08.20 uur. De kinderen kunnen dan zelfstandig naar het eigen lokaal.
Voor een gesprek met de leerkracht moet u een afspraak maken. Mededelingen aan de groepsleerkracht kunnen na 14.45 uur gedaan worden.
LET OP: De schoolbel gaat om 08.20 uur, zodat de lessen exact om 08.30 kunnen starten. Wij gaan er van uit dat de leerlingen uiterlijk om 08.25
uur op school zijn.
Alle leerlingen gaan rustig op eigen gelegenheid en zo veel mogelijk zelfstandig de school binnen en lopen naar hun klaslokaal. Kleuters mogen
worden begeleid zolang dat nodig is (probeert u dat ‘af te bouwen’?).
Te laat komen is zowel voor uw kind, de kinderen in zijn/haar klas en de leerkracht erg vervelend. We willen u dan ook dringend verzoeken op tijd
te komen zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Regelmatig te laat komen moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar.
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Pauze/Fruit eten
De kinderen mogen alle dagen een stuk fruit of groente en wat gezond drinken meebrengen voor de ochtendpauze.
Koeken, snoep, brood en andere zaken zullen weer mee naar huis worden gegeven.
Voor de kleutergroepen is er geen officiële ochtendpauze. Toch wordt altijd even tijd genomen voor het eten van het meegebrachte fruit.
De kinderen eten hun fruit in de groep en gaan daarna buiten spelen (bij slecht weer blijven de leerlingen binnen). Tijdens het eten vindt er een
lesactiviteit plaats zoals bijv. een verhaal voorlezen of het kijken naar een educatieve uitzending.
Graag de naam op de beker/bakje van uw kind!
Wij verzoeken u vriendelijk om het fruit geschild en gesneden in een plastic afsluitbaar bakje mee te geven en het (gezonde) drinken in een
afsluitbare beker die dagelijks hergebruikt kan worden. U begrijpt dat we dit vragen om het milieu te sparen en onze leerlingen daarmee gewend
te maken. Dank voor uw begrip en medewerking.
Gymrooster
Dag
Maandag

Dinsdag
(in de ochtend
ondersteuning van
sportcoach)

Donderdag

Tijd
08.30 – 09.30
09.30 – 10.30
10.45 – 11.45
12.00 – 13.00
13.00 – 13.50
13.50 – 14.45
08.30 – 09.30
09.30 – 10.30
10.45 – 11.45
12.00 – 12.50
12.50 – 13.50
13.50 – 14.45
08.30 – 09.30
09.30 – 10.30
10.45 – 11.45
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45

Groep
8B Ruud
8A Ronald (Sabine)
6A Nicolle (Shana)
TSO
3A Annemieke (Laura)
3B Ilse (Merel)
6B Kim (Merel)
7A Loek
4B Sanne
TSO
Bewegend Leren gr. 3
7B Michelle (André)
5A Floor (Shana)
5B Kelly (Sabine)
5/6 Corné (Ingrid)
TSO
4C André (Ireen)
4A Maayke (Linda)
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Afspraken gymlessen
Als uw kind om welke reden dan ook niet mee kan gymmen, willen wij graag een briefje van de ouders aan de leerkracht met de reden.
Sportspullen vergeten/niet mee betekent dat uw kind niet mee kan doen met de gymles in verband met de veiligheid. De kinderen krijgen wel de
gelegenheid om de gymkleren van een medeleerling uit een andere groep te lenen.
Niet alleen uit veiligheid, maar ook voor de bewegingsvrijheid van het kind is het belangrijk dat kinderen goede kleding meenemen. Wij zijn van
mening dat een korte broek in combinatie met een T-shirt of een turnpakje de beste gymkleding is. Denk ook aan sokken voor in de gymschoenen.
Wij adviseren om uw kind te laten bewegen op zaalschoenen. Koop bij voorkeur passende schoenen met rubberen zool (geen turnschoentjes).
Zorg er bij de jongere kinderen voor, dat uw kind op de gymdag gemakkelijke kleding draagt die hij zelf aan of uit kan trekken. Dat is een groot
voordeel bij het omkleden. Tijdens de gymlessen moeten alle sieraden af/uit of thuis gelaten worden. Lange haren zitten met een elastiekje vast
(bijv. in een staart).

Schrijfonderwijs
Alle kinderen werken met onze standaard vulpennen (deze worden gebruikt vanaf groep 4).
Deze vulpen hebben we met zorg uitgezocht en past in onze visie het beste bij de motoriek van de betreffende leeftijdsgroep en bevordert zo het
schrijfonderwijs.
Deze pen wordt eenmalig verstrekt. Als de vulpen stuk of kwijt is, moet er door de ouders bij de administratief medewerkster een nieuwe
aangeschaft worden voor € 5,00. Een andere pen gebruiken kan alleen na overleg met de groepsleerkracht, intern begeleider en/of remedial
teacher.

De resultaten van het onderwijs
De resultaten van het onderwijs op Weilust kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl. Daar vindt u ook onze schoolgids nieuwe stijl. U kunt
zoeken op Weilust en u krijgt veel wetenswaardigheden van de school te lezen en u kunt daarbij de school vergelijken met andere scholen.
Om de resultaten van uw kind te volgen, kunt u inloggen op het ouderportal in het leerling dossier van uw kind in ‘Parnassys’, het leerling
administratieprogramma van de school. U hebt daarvoor een inlogcode van de school ontvangen. Bent u deze kwijt of werkt één en ander
onverhoopt niet, kunt u terecht bij de administratief medewerkster van de school.
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Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is het overlegorgaan waarin ouders en personeel mee kunnen denken met het te voeren en te ontwikkelen beleid van de school.
De MR bestaat uit een oudergeleding (gekozen door ouders) en een personeelsgeleding. Samen vergaderen zij over onderwerpen zoals het
schoolplan, de schoolgids, vakantierooster, aannamebeleid, voorzieningen ten behoeve van de leerlingen en personeel, enz.
De MR kan het schoolbeleid mee bepalen door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen en door het al dan niet instemmen met het
gevoerde beleid.
De MR-vergaderingen zijn openbaar. U mag deze als toehoorder bijwonen. U bent van harte welkom.
Neem met betrekking tot eventuele vragen en opmerkingen over het schoolbeleid of de MR gerust contact op met één van de MR-leden.
De vergaderdata, namen van de MR leden en uitgebreidere informatie staan op de website van de school (www.weilust.nl onder MR) vermeld.
Ouderraad (OR) en ouderbijdrage
Alle ouders van onze leerlingen zijn lid van de oudervereniging. Het actieve deel hiervan noemen we de Ouderraad, oftewel OR. De Ouderraad
ondersteunt het team bij diverse activiteiten. Zij draagt ideeën aan en organiseert samen met het team een aantal schoolse en buitenschoolse
activiteiten. U kunt dan denken aan: diverse vieringen (Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, Koningsdag), sport- en speldagen, excursies, open huis,
afscheid oudste kleuters, kamp groep 8, enz. Tijdens de jaarvergadering (ALV) worden de nieuwe leden gekozen. Dan wordt ook verantwoording
afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage en de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage is nodig om de
diverse activiteiten te bekostigen. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 27,50 per kind met een maximum van € 82,50 per
gezin. Wij nemen aan dat u het belang van het werk van de oudervereniging inziet en de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage betaalt. In oktober
ontvangt u hierover informatie waarin u uitgenodigd wordt de ouderbijdrage te betalen. Als u geïnteresseerd bent om mee te doen met de
Ouderraad bent u uiteraard van harte welkom op één van de, ca. tweemaandelijkse, vergaderingen. De data hiervan staan op de schoolkalender
vermeld.
Klassenouders en ouderbetrokkenheid.
Sinds Weilust in 2017 werd gecertificeerd als ‘ouderbetrokkenheidschool 3.0’ vragen we ook de klassenouders een rol te nemen in de
verschillende vormen van overleg en binnen verschillende activiteiten rond het onderwijs aan de kinderen. Dat in het kader van
ouderbetrokkenheid.
Graag houden wij u hiervan op de hoogte via de wekelijkse Weilustwekker, de nieuwsbrief van Weilust voor en van ouders en leerlingen.
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Ziekte en buitengewoon verlof
Ziekmeldingen vóór aanvang van de lessen, vóór 8.30 uur doorgeven. Dat kan telefonisch of mondeling bij de administratief medewerkster en/of
conciërge van de school. U kunt op deze wijze ook meteen uw kind afwezig melden voor BSO, als dat voor uw kind van toepassing is.
Is uw kind zonder bericht afwezig, dan nemen wij contact met thuis op.
Wilt u proberen bezoeken aan bijvoorbeeld de (tand)arts zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen?
Voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind is een speciaal formulier verkrijgbaar bij de administratief medewerkster van de school
of te downloaden via onze website.
Het toekennen van verlof is gebonden aan een strenge wet- en regelgeving binnen de leerplichtwet, waaraan de school zich dient te houden. De
school kan alleen voor heel bijzondere omstandigheden een maximum aantal dagen per jaar verlof geven. Eerder op vakantie gaan of later terug
komen van vakantie zijn nooit bijzondere omstandigheden, zeker niet aansluitend aan de bestaande vakanties. Een en ander is altijd ter
beoordeling aan de directeur van de school.
Ongeoorloofd verlof zal altijd worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Trakteren
Uw kind mag in de groep trakteren als het jarig is. Denkt u aan de uitdrukking: “Snoep verstandig” en houd alstublieft de traktatie klein en gezond.
Wij geven – indien mogelijk – zoveel mogelijk traktaties mee naar huis. Enerzijds heeft de jarige dan meer plezier en eer van zijn/haar werk aan
zijn/haar traktatie en anderzijds kunnen de eigen ouders zelf bepalen of en wanneer de traktatie genuttigd kan/mag worden. Denk bijvoorbeeld
aan leerlingen met allergieën, diabetes, eetproblemen e.d.

Inzameling voor school
Sinds enige jaren zamelt de school gebruikte kleding, schoenen, gordijnen en ander textiel in. Op de speelplaats staat een container. Alstublieft
alles in zakken in de container doen. Is de container vol dan kunt u de zakken afgeven bij de administratie van de school.
Daarnaast kunt u lege, gebruikte cartridges (klein, groot) inleveren in de hal van de school.
Tenslotte kunt u op school in de hal bij de hoofdingang ook uw lege batterijen kwijt.
De school ontvangt voor deze inzamelingen een kleine vergoeding.
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Overblijven
Bij ons op school blijven alle kinderen over. De kinderen eten de (van huis meegenomen) lunch gezamenlijk onder begeleiding van de eigen
leerkracht. Ze hebben daarnaast een half uur pauze. De leerkracht heeft dan ook pauze en pedagogisch medewerkers en overblijfvrijwilligers
zorgen voor uw kind. De school is hierdoor om 14.45 uur uit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is uw kind om 12.15 uur
vrij.
Kosten
De kosten voor het overblijven bedragen € 125,00 per leerling per jaar. Dat is slechts € 0,80 per dag. Van deze opbrengsten betalen we de
pedagogisch medewerkers (Kober) en overblijfvrijwilligers en schaffen we o.a. speelmateriaal aan.
U krijgt in september/oktober van het schooljaar een uitnodiging om deze bijdrage te voldoen. Mocht u in het bezit zijn van een BredaPas dan
kunt u korting krijgen op de overblijfbijdrage. Neem hiertoe contact op met de administratie van de school.
Kinderopvang en buitenschoolse opvang
Voor vragen over kinderopvang of buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of
serviceteam@kober.nl
Handige adressen
Kbs Weilust
Stichting INOS
Kbs Weilust interne vertrouwenspersoon, mevr. H.
Kwekkeboom en/of de heer R. Marijnissen
Externe vertrouwenspersoon voor ouders, mevr.
Jacqueline Klerkx
Extern vertrouwenspersoon voor
medewerkers, mevr. Annelies de Waal
Loket onderwijsinspectie
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Draaiboom 12, 4817 WR Breda
Postbus 3513, 4800 DM Breda

076 587 65 28
076 561 16 88
076 587 65 28

Centrum voor Jeugd en Gezin Breda
GGZ Breburg afdeling Jeugd
GGD West-Brabant
Politie Breda Centrum
Halt team Zeeland-West-Brabant
De Kindertelefoon

Willemstraat 20, 4811 AL Breda
Poolseweg 190, 4818 CG Breda
Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda
Claudius Prinsenlaan 12-14, 4811 DK Breda

06 22 34 81 29
06 33 64 68 87
088 669 60 60
076 529 81 10

Postbus 90156, 4800 RH Breda
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0800 444 000 3
088 016 61 88
076 528 20 00
0900 8844
088 115 35 00
0800 0432 (gratis)

kbsweilust_info@inos.nl / www.weilust.nl
info@inos.nl / www.inos.nl
hannelore.kwekkeboom@inos.nl of
ruud.marijnissen@inos.nl
jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl
www.vertrouwenswerk.nl
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
www.vertrouwenswerk.nl
www.onderwijsinspectie.nl
info@rblwest-brabant.nl /
www.rblwest-brabant.nl
info@cjgbreda.nl / www.cjgbreda.nl
www.ggzbreburg.nl
www.ggdwestbrabant.nl
WhatsApp 06 - 12 20 70 06
www.halt.nl
www.kindertelefoon.nl

Michaelkerk

Hooghout 67, 4817 EA Breda

076 521 90 87

Kober kinderopvang
Scholen op de kaart

Postbus 7482, 4800 GL Breda

076 504 56 05
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michael@augustinusparochiebreda.nl /
www.michaelparochiebreda.nl
info@kober.nl / www.kober.nl
www.scholenopdekaart.nl

