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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Met trots kunnen we terug kijken op een mooi en fijn Sinterklaasfeest. Samen met onze
Ouderraad is het meer dan gelukt om dit samen binnen alle beperkingen te organiseren.
Ruim twee weken voor de komst van de Sint werden alle leerlingen al in de juiste
stemming gebracht door het verhaal van Pietje Verliefd. De bijbehorende filmpjes zorgde
voor nog meer betrokkenheid, vooral bij onze jongste leerlingen. Afgelopen vrijdag
genoten alle leerlingen in hun eigen lokaal via een livestream van de ontknoping. Gelukkig
en zoals gewoonlijk had ook dit verhaal een goed einde, zowel Pietje Verliefd als meneer
Corné waren blij en gelukkig.
Na Sinterklaas wordt er altijd heel snel overgeschakeld naar kerst. Maandag stonden de
meeste kerstbomen alweer in de lokalen. Ook heeft onze Ouderraad de hele school weer in
kerstsfeer gebracht. Hopelijk hebben we op 23 december een fijne Kerstviering. Vorig jaar
schoot dit erbij in omdat we toen in lockdown gingen.
Vandaag krijgen alle leerlingen vanaf groep 6 vier zelftests mee naar huis. Nogmaals willen
we benadrukken dat wij op school geen testen bij leerlingen afnemen. Dit doet u altijd
zelf thuis. Ook is het ieders keuze om wel of niet te testen. Daarnaast hopen we dat we
gewoon open kunnen blijven. In diverse media duikt het gerucht op om de Kerstvakantie te
vervroegen. Het kabinet heeft hier nog niks over besloten, we wachten de berichtgeving af
Ik wens u namens alle collega’s een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts
directeur
KERSTVIERING
Beste ouders, verzorgers,
Ook dit jaar vieren we weer kerst op Weilust! Op donderdagochtend 23 december
organiseren we een kerstontbijt. De leerlingen nemen deze ochtend een eigen ‘kant-enklaar’ kerstontbijt en wat drinken mee. Het ontbijt mag zelf gemaakt zijn en denk er
hierbij aan dat dit op school niet opgewarmd kan worden. Zorg er alstublieft voor dat het
ontbijt alleen voor uw kind is, delen is helaas niet toegestaan. Ook mogen zij in een mooie
kerstoutfit naar school komen. Dit kan bijvoorbeeld galakleding zijn of juist als engeltje,

kerstster of kerstman. Op woensdag 22 december mogen de kinderen en natuurlijk ook de
leerkrachten in een foute kersttrui naar school toe komen. Het zou leuk zijn als zoveel
mogelijk mensen een leuke en gekke kersttrui aan hebben.
Met vriendelijke kerstgroet,
De kerstwerkgroep
TOESTEMMING PRIVACY !
Elk jaar moeten wij alle ouders/verzorgers bevragen om beeldmateriaal te mogen delen.
In onze Parro-app zit een functie waarmee u dit zelf kunt aangeven:
-

Ga naar Parro
Tik op privacy-voorkeuren
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het
kind (zie hieronder voorbeeld wat u dan te zien krijgt)

Dit kunt u doen tot en met 9 januari 2022. Daarna zetten wij de mogelijkheid dicht zodat
wij een overzicht hebben.
Team Kbs Weilust

PAARSE VRIJDAG
In Breda vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. En dat iedereen
zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. Ongeacht herkomst, eventuele beperking, religie,
levensovertuiging, seksuele voorkeur of genderidentiteit. Iedereen doet er toe en iedereen
telt mee. Dat willen we in de gemeente Breda laten zien aan onze bewoners en bezoekers.
Daarom hijsen we als gemeente Breda de regenboogvlag op de landelijke Coming Out Day
op vrijdag 10 december of wel Paarse vrijdag.
Van de gemeente hebben we een regenboogvlag ontvangen. Morgen zullen ook wij deze
hijsen om te laten zien dat iedereen welkom is op onze school.

VAN HET CJG
Beste ouders/verzorgers,
Helaas zijn de corona maatregelen op school ook weer aangescherpt en dat betekent ook
dat de inloopspreekuren van het CJG vooralsnog niet meer fysiek door kunnen gaan.
Uiteraard blijf ik als CJG-er wel gewoon beschikbaar en bereikbaar voor al jullie vragen.
Jullie kunnen mij bereiken per telefoon (06-39334429) of per e-mail
(karlijn.janssen@cjgbreda.nl). Indien nodig plannen we een afspraak en afhankelijk van de
vraag kan dit online, fysiek op kantoor of kom ik op huisbezoek. Uiteraard houd ik rekening
met de geldende corona maatregelen. Schroom vooral niet om contact op te nemen! Let
op, ik ben op vakantie van 27-12-2021 tot 03-01-2022. Ik hoop jullie in het nieuwe jaar
weer fysiek te kunnen treffen en wens jullie alvast succes met de laatste weken van 2021.
Blijf gezond en maak er alvast mooie feestdagen van!
Groetjes Karlijn Janssen
Wijk CJG-er Breda Zuid-Oost
T 06 39 33 44 29
M karlijn.janssen@cjgbreda.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
VAN DE OUDERRAAD
BEDANKT VOOR ALLE STEUN!
Dat willen wij als Ouderraad zeggen tegen alle ouders die de Ouderbijdrage al betaald
hebben. Hierdoor krijgen wij de mogelijkheid om diverse activiteiten op school te
financieren. Op dit moment is de bijdrage betaald voor ca. 60% van de kinderen.
Dit betekent echter ook dat 40% nog niet betaald is en helaas zijn alle activiteiten,
excursies en de bijbehorende kosten gebaseerd op het feit dat iedereen de bijdrage
betaalt. Uiteraard is het een vrijwillige bijdrage, maar niet vrijblijvend omdat de
inkomsten eenvoudigweg het beschikbare budget bepalen. Daarom doen wij bij deze een
oproep aan de resterende gezinnen om ook de gevraagde bijdrage (€ 20,- per kind voor dit
jaar) te voldoen. Dit kan betaald worden door middel van de betaallink die u op 21 oktober
van dit jaar via Parro heeft ontvangen vanuit ‘Schoolkassa’.

Wellicht is deze link aan uw aandacht ontsnapt omdat hij op
een vreemde plaats in Parro staat. Ik wijs u daarom graag nog
even de weg: Open de app ‘Parro’ en klik op het derde
symbooltje onderaan, het tekstballonnetje. Klik vervolgens op
het ‘gesprek ‘Schoolkassa’. Hierin ziet u de link voor de
Ouderbijdrage staan en trouwens ook de link voor de
Overblijfbijdrage (TSO). Door op beide links te klikken kunt u
via ‘Ideal’ de betreffende bijdrage direct betalen.
Hiermee geeft u ons de financiële middelen om ook uw kind
te laten genieten van alle geplande festiviteiten. Wij laten
ons nog steeds niet uit het veld slaan door eventuele coronabeperkingen en doen daarom ons best om het schooljaar zo
leuk als mogelijk te laten zijn. Daar hebben wij echter wel uw
steun bij nodig. Het zou daarom fijn zijn als u in de komende
dagen de tijd neemt om de ouderbijdrage te betalen. Dan
zeggen wij ook ‘bedankt’ tegen u!
Mocht u vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar kbsweilust.ouderraad@inos.nl
Namens uw kind, en ook alle andere kinderen van Weilust, alvast bedankt.
De Ouderraad

GEVONDEN VOORWERPEN

