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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Komend weekend hebben uw kinderen, en u misschien ook wel, een lekker lang weekend. 

Maandag en dinsdag hoeven onze leerlingen niet naar school omdat wij twee studiedagen 

hebben. 

Woensdag 23 februari zien we alle leerlingen weer terug op school. Op vrijdag 25 februari 

mag iedereen verkleed op school komen omdat we dan carnaval vieren. Deze keer nog in 

aangepaste vorm.  

 

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet aangekondigd dat er verschillende maatregelen komen 

te vervallen de komende periode. Wat dit concreet betekent voor het onderwijs is nog niet 

bekend. Uiteraard zullen we u hierover later verder informeren. 

 

Graag wil ik nog leuk nieuws met u delen. Vorige week dinsdag 8 februari is juf Michelle 

bevallen van een gezonde zoon. Juf Michelle en haar vriend Thomas zijn de trotse ouders 

geworden van Vince. Met moeder en zoon gaat het erg goed. 

 

Namens het team van Kbs Weilust wens ik u een fijn, lang weekend. 

 

Marc Embregts 

directeur 

 

CITY TRAINER JUNIOR 

 

De leerlingen van groep 7 en 8 zijn afgelopen weken op de dinsdagmiddagen druk bezig 

geweest met het project City Trainer Junior. Onder begeleiding van sportcoach Jasper 

Nelissen van Breda Actief zijn zij begeleid om tijdens een pauze sportactiviteiten te 

organiseren voor medeleerlingen. Naast een stukje theorie over hoe je een (sport-) 

activiteit geeft, zijn ze vooral praktisch aan de slag gegaan. In het begin gaven ze een 

kleine activiteit aan elkaar en de volgende stap was het verzorgen van een activiteit aan 

medeleerlingen van de school (zie foto). 



 
 
 

ME DOEN’UT DEEZ’JAOR DUBBEL  

 
Het is volgende week, vrijdag 25 februari, weer 

groot feest op Kielewei….  

Thema ‘Me doen’ut deez’jaor dubbel’.  

In verband met de huidige coronamaatregelen en 

besmettingen zal carnaval op Kielewei op een 

aangepaste manier gevierd worden. Echter, we 

gaan het uiteraard wel vieren en hebben er zin in! 

Hoe we dit gaan doen, is nog een verrassing. Wel 

een tipje van de sluier: u kunt dit jaar ook zelf 

meedoen en genieten van deze dag middels een 

livestream. Ook zal het interactief zijn zodat u 

ook een inbreng kunt hebben deze dag, gewoon 

vanuit thuis. Dus doe gezellig mee de hele dag! 

Zorg ervoor dat uw kind volgende week vrijdag in carnavalskleding naar school 

komt. Er zijn die dag geen activiteiten op het schoolplein; de leerlingen gaan 

meteen naar de eigen groep. Alle juffen en meesters gaan de ramen leutig 

versieren in de kleuren rood en oranje. Zoals u weet, de kleuren van Ut Kielegat. 

Ook hangen we de carnavalsvlaggen buiten en is de naam ‘Kielewei’ aan de 

Heerbaan- en speelplaatskant verlicht te zien. De kinderen moeten gewoon hun 

fruit, lunch en drinken meebrengen. De ouderraad zorgt voor iets lekkers deze dag.  



Op school hebben wij de afspraak dat leerlingen geen scherpe voorwerpen / 

objecten mee mogen nemen naar school. Wij willen u vragen om hierop te letten 

bij het carnavalskostuum van uw kind. Natuurlijk mogen de kinderen accessoires 

meebrengen, maar dan wel op eigen risico. Serpentines zijn deze dag toegestaan; 

maar nepwapens, serpentine-spuitbussen en confetti niet. Het belooft een 

gezellige en feestelijke dag te worden! Juist nu!  

 

Namens de carnavalswerkgroep: Alaaf ! 


