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BIJLAGEN 
 
02-01 Chatime nieuwsbrief september 2021 
 
VAN HET TEAM 
 
CREATIEVE HULP GEZOCHT !! 
 
Wij zoeken handige mama's, oma's, tantes, papa's, opa's die voor onze nieuwe 
poppenledikantjes, poppen en barbies, kleertjes en dekbedjes willen naaien, breien of 
haken. 
Voor stof/wol wordt gezorgd. Vindt u het leuk om hier aan mee te helpen dan kunt u 
hiervoor terecht bij de kleuterjuffen! 
 
Groetjes, de kleuterjuffen 
 
Voorbeeld poppenkleertjes en -dekentjes zie hieronder. 
 

 
 

 



 
 
 
SPELREGELS SCHOOLBIBLIOTHEEK KBS WEILUST 2021-2022    
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Vanaf volgende week mogen kinderen weer boeken lenen van de schoolbibliotheek: een 
boek voor in de klas en een boek om thuis te lezen. 
Geeft u uw kind het rugtasje mee om een boek mee naar huis te kunnen nemen?  
 
De schoolbibliotheek wordt op woensdag- en vrijdagmorgen onder schooltijd gerund door 
vrijwillige biebouders, met ondersteuning van leesconsulent Jan Verbart van Bibliotheek 
Breda. De collectie boeken is natuurlijk lang niet zo groot als die van de openbare 
bibliotheek, maar het kan een welkome start betekenen om aan uw kinderen voor te lezen 
en kinderen meer zelf te laten lezen. De kinderen kiezen zelf hun boeken als ze met hun 
groep de schoolbibliotheek bezoeken. 
 
De boeken van de schoolbibliotheek zijn herkenbaar aan het oranje stickertje op de 

voorkant:  

 

 

 

 

 
 
Voor veel meer boeken kunt u met de kinderen natuurlijk ook in een 
van de drie overblijvende openbare bibliotheken terecht (Noord, Zuid en Centrum). Het 
lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek is het hele jaar gratis voor kinderen. Met zo’n 
lidmaatschap kunnen kinderen trouwens zelfs digitaal lezen en luisteren op 
www.bibliotheekonline.nl  
Om lid te worden van Bibliotheek Breda: 
www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?surl=lidmaatschap  
 
 
 
 

http://www.bibliotheekonline.nl/
http://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?surl=lidmaatschap


De spelregels van de schoolbibliotheek om boeken mee naar huis te nemen 

• Openingstijden tijdens schooldagen: voor kinderen op woensdag van 8.45 – 10.15 
uur; op vrijdag van 8.45 – 11.45 uur.  

• Nieuwe leerlingen tijdens het lopende schooljaar mogen op een groepspasje lenen 
totdat ze een eigen lidmaatschap hebben. 

• Boeken lenen 
In de klas lezen?   1 boek lenen om in de klas te lezen.  
Meenemen naar huis?  1 boek lenen om thuis te lezen of 2 boeken als je thuis 

een werkstuk of spreekbeurt moet maken.  
Het boek gaat mee in een speciaal rugtasje van school 
dat daar steeds voor gebruikt moet worden. Het lenen 
van een boek is geen verplichting. 

• Boeken inleveren kan tijdens openingstijden van de bieb. Buiten openingstijden kun 
je inleveren in een kist die in de hal bij de ingang van de school staat.  

• Hoe lang mag je de boeken thuis houden van de schoolbibliotheek? 
De leentermijn is 2 weken. De school werkt niet met telaatgeld als boeken later 
ingeleverd worden. Uw kind krijgt eventueel wel een briefje mee naar huis om de 
boeken alsnog in te leveren. 

• Boek kwijt? Eerste keer een waarschuwing, tweede keer vraagt de school om een 
vergoeding van het boek. 

• Rugtasje kwijt of stuk? Nieuw tasje voor 1 euro te verkrijgen bij de administratie. 
 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



UIT DE WIJK/UIT DE STAD 

CHATIME 
 
Beste belangstellenden, 
Hoe was uw vakantie en hebt u zin in het nieuwe schooljaar? ChaTime is er weer helemaal 

klaar voor om nieuws te maken voor en door kinderen! Naast ons kindermagazine is er 

wekelijks nieuws te lezen op onze nieuwe website. Nieuws dat raakt, nieuws dat lacht, 

maar zeker ook nieuws waar je van leert en natuurlijk bespreken onze reporters de meest 

bijzondere onderwerpen. Op onze site kunt u nu alles lezen over kinderen met Autisme 

(Kraken jouw hersenen weleens?) en over het project Jouw Kind Is Uniek. Zie ook bijlage 

en onderstaande link BredaVandaag. 

https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/342778/jouw-kind-is-uniek-project-voor-

ouders-met-kinderen-met-autisme 

ZODIAC DE MUSICAL 
 
Dit moet je zien! Theaterspektakel op een iconische locatie in Breda laat zien hoe we met 
liefde onze planeet kunnen redden! Betoverende dans en muziek, weergaloze techniek 
met projecties en 75 drones! 
 
Met o.a. René van Kooten, Bastiaan Ragas, Samir Hassan en Dominique de Bont. 
 
25% NAZOMER VOORDEEL (zie hieronder voor vouchercode) 
AL VANAF 35,-  
 

 
Proces van gebruik vouchercode ZRDFFYKV 
 
Via de volgende link bit.ly/zodiac-rp25 
Daarna selecteren welke datum. 
En op zelfde moment verschijnt er dan een veld  
boven kalender waar je deze code kan invullen. 
 
Nazomer voordeel geldig op rang 1 en 2, geldig in september op alle voorstellingen. 

 
ZODIAC de musical toont op bijzondere wijze een andere kijk op de rol die de mens kan 
spelen in het behoud van onze prachtige planeet. 
Laat je meeslepen in een weergaloos theaterspektakel vol muziek, dans, 75 drones en 
indrukwekkende projecties. Een veilig theaterbezoek in de iconische oude gevangenis, de 
Koepel van Breda, met vier ruime tribunes en een ronddraaiend podium.  
Kom naar de overweldigende show vol spanning, humor en een gezonde dosis romantiek 
met een eigentijdse boodschap – want je kunt een planeet wel redden, zonder liefde is hij 
alsnog reddeloos verloren. 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bredavandaag.nl%2Fnieuws%2Falgemeen%2F342778%2Fjouw-kind-is-uniek-project-voor-ouders-met-kinderen-met-autisme&data=04%7C01%7Ckbsweilust_info%40inos.nl%7C79b3a9d949f048eec9c608d9752d5323%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637669659954499513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xhsPBZnEXELnwcR7T3%2F%2F4bx2vUUHUinDXubb5%2BGo6y0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bredavandaag.nl%2Fnieuws%2Falgemeen%2F342778%2Fjouw-kind-is-uniek-project-voor-ouders-met-kinderen-met-autisme&data=04%7C01%7Ckbsweilust_info%40inos.nl%7C79b3a9d949f048eec9c608d9752d5323%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637669659954499513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xhsPBZnEXELnwcR7T3%2F%2F4bx2vUUHUinDXubb5%2BGo6y0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fzodiac-rp25&data=04%7C01%7Ckbsweilust_info%40inos.nl%7Ce1c62bbf5c05433359df08d978fccb8d%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637673850309634472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=macYjKkxw9bu01Nz9KUJE0DCdtWJz%2BuZNo7s0DIYgjU%3D&reserved=0

