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VAN HET TEAM 

 
Beste ouders, verzorgers, 

 

Elke keer als ik een stukje schrijf voor de WeilustWekker probeer ik zo min mogelijk over 

alle coronaperikelen te schrijven. Hoe zeer ik ook mijn best doe, ik ontkom er helaas niet 

aan. Elke dag krijgen we nog meldingen dat leerlingen positief getest zijn en helaas zijn er 

deze week ook weer een aantal collega’s besmet geraakt. Gelukkig hebben we het intern 

op kunnen lossen want vanuit Leswerk/Phoenix (de vervangingsorganisatie) zijn er maar 

heel beperkt invallers beschikbaar. Fijn dat collega’s bereid zijn om in deze periode een 

stapje extra te zetten. Het doel blijft om alle klassen naar school te laten gaan. De kans is 

wel aanwezig dat er geen oplossing is en dat we helaas klassen toch naar huis moeten 

sturen.  

 

Elke week worden er zelftesten uitgedeeld aan leerlingen van groep 6 t/m 8. Het advies 

vanuit het OMT is zoveel mogelijk te testen. Wanneer u zelftesten nodig hebt, kunt u deze 

ophalen op school. Op deze manier houden we het voor iedereen veilig.  

 

Afgelopen weken zijn ook de Cito toetsen afgenomen; door de afwezigheid van leerlingen 

en leerkrachten is dit wel anders dan anders gelopen. Bij terugkomst van leerlingen en/of 

leerkrachten hebben we voor het afnemen van de toetsen de tijd genomen. Tijdens de 

oudergesprekken worden de resultaten met u besproken. 

 

Een aantal weken geleden hebben we bezoek gehad van handhavers van de gemeente 

Breda. We hebben toen gesproken over het parkeren rondom onze school. Dit blijft een 

aandachtspunt. Regelmatig zullen zij toezicht houden of alles er veilig aan toe gaat. Niet 

om bewust bonnen uit te schrijven maar vooral om te zorgen dat onze leerlingen (en ook u 

als ouders) veilig naar school kunnen komen. Hierin hebben we allemaal een eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

Namens alle collega’s wens ik u een fijn weekend, 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur 

 

 

 

 

 



 

PRINS- EN PRINSESVERKIEZING OP DE KIELEWEI!  

 

 
 

Ook al is het nog wat vroeg voor Carnaval, toch zijn de voorbereidingen op Kielewei al een 

tijdje bezig en schalmt de carnavalsmuziek af en toe al (virtueel) door de school.  

In het kader van de aankomende carnaval met als thema: ‘Me Doen’ut Deez’jaor Dubbel’ 

zijn een paar weken geleden in de groepen 8 kandidaten gezocht voor de Raad van 11 en 

voor de titel Prins, Prinses, Politieagent en Nar.  

 

Dit jaar zullen we namelijk alweer voor de derde keer een heuse Prins- en 

Prinsesverkiezing houden op de Kielewei, en wel op dinsdag 8 februari! De kandidaten uit 

de groepen 8 zullen die middag met Carnavaleske opdrachten strijden om de befaamde 

titel van Prins, Prinses, Politieagent en Nar van de Kielewei 2022!   

We zullen u op de hoogte houden, ALAAF!  

 

De carnavalscommissie van Kielewei 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 



 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

KABOUTERHOCKEY 3,5 TOT 6 JAAR, SCHRIJF JE NU IN!   

 

Het nieuwe seizoen van Kabouterhockey gaat op 9 maart weer van start. De trainingen zijn 

speciaal voor de allerkleinste hockeyfanaten van 3,5 t/m 6 jaar die het leuk vinden om op 

een speelse manier hun hockeytalent te ontdekken en samen met leeftijdsgenootjes veel 

plezier te maken. Dit alles onder begeleiding van een professionele trainer.  

 

De trainingen zijn op woensdag van 15.00-16.00/ 16.00-17.00 uur op BH&BC Breda.  

De kosten bedragen € 130,00 voor een half seizoen (12 trainingen)  

Van begin maart t/m juni (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen).  

 

Meer informatie of inschrijven, klik op de link: Kabouterhockey in Breda of ga naar 

www.hockeywerkt.nl/kabouterhockey/  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hockeywerkt.nl%2Finschrijven-kabouterhockey-bhbc-breda%2F%3Futm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3DBreda%26utm_id%3DKH&data=04%7C01%7Ckbsweilust_info%40inos.nl%7C9eb6cc15c1244e825dcb08d9e24d249f%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637789643347114148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nYGilVA%2Fk3yH8qZpms2te8%2FuLMHg4CnrvSuzVyKzSxU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hockeywerkt.nl%2Fkabouterhockey%2F&data=04%7C01%7Ckbsweilust_info%40inos.nl%7C9eb6cc15c1244e825dcb08d9e24d249f%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637789643347270386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ftHTDnqx6O7kVooezo7aXWIKAtVq1whmLaTS6N8zijo%3D&reserved=0

