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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Morgen zijn de Koningspelen, heel Weilust kleurt dan oranje. Ik kijk er samen met
alle collega’s naar uit om een echte schoolse activiteit te hebben die we weer
“normaal” kunnen organiseren. Geen uitgestelde of aangepaste activiteit, maar nu
weer gewoon zoals het “vroeger” was. Onze jongste leerlingen sporten op school
en de hogere groepen zijn op het sportveld van PCP te vinden. Om 14.45 uur start
de meivakantie, de komende twee weken even niet op tijd uit bed en geen school.
Na deze vakantie gaan we ons richten op de laatste periode van dit schooljaar.
Vorige week hebben we het vakantierooster met u gedeeld en op dit moment zijn
we druk bezig met het plannen van de studiedagen.
Ook zijn we achter de schermen bezig met de formatie voor het nieuwe schooljaar,
ofwel hoe ziet de groepsverdeling er volgend jaar uit en welke leerkracht (-en)
staan er voor de nieuwe groep van uw kind (-eren). De afgelopen jaren hebben we
gemerkt dat steeds meer ouders aan leerkrachten gaan vragen of ze al iets weten
en/of ze al iets kunnen zeggen. Dit zorgt soms voor wat ongemakkelijke situaties
omdat het maken van een schoolformatie een lang proces is. Hierbij hebben we
ook te maken met het tijdspad van onze stichting Inos. Het streven is om, zover als
mogelijk, voor het einde van het schooljaar alles rond te hebben. Een datum of tijd
kunnen we hier niet aan koppelen omdat er te veel zaken moeten kloppen om een
definitief plaatje naar buiten te kunnen brengen.
Ik zal proberen kort uit te leggen hoe een formatieproces loopt.
•
De inzet van personeel wordt bepaald door het aantal leerlingen wat op
1 oktober van dit schooljaar (dus 1 oktober 2021) op school zit.
•
Op basis hiervan wordt de bekostiging (hoeveel geld krijgen we) vastgesteld.
Dit wordt omgerekend naar het aantal leerkrachten en het aantal te vormen
groepen.
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Daarnaast wordt er gekeken naar de verdeling van het aantal leerlingen per
leerjaar (hoeveel leerlingen zitten er bijvoorbeeld in de groepen 4). Het
komt weleens voor dat er grote verschillen zitten in het aantal leerlingen in
de verschillende leerjaren.
Hier start de puzzel om te komen tot een goede verdeling van het aantal
groepen per leerjaar. We moeten dan kijken of er combinatiegroepen gaan
komen en wat het aantal leerlingen per groep wordt. Dit is erg complex,
omdat er dan soms lastige keuzes gemaakt moeten worden. Binnen het team
van Weilust en de MR wordt hier goed over gesproken om te komen tot een
definitieve groepsverdeling.
Als de groepsverdeling is vastgesteld dan worden er leerkrachten gekoppeld
aan de verschillende groepen. Hierbij wordt rekening gehouden met de
werkdagen van de leerkrachten en de affiniteit met een leerjaar. Daarna
wordt gekeken welke groep kinderen bij welke leerkracht in de klas komt.
Als dit allemaal rond is, wordt dit nogmaals besproken binnen het team en
de MR.
Tenslotte wordt het complete plaatje met u gedeeld.

Hopelijk heb ik u wat meer inzicht kunnen geven in hoe het een en ander in zijn
werk gaat en heeft u er vertrouwen in dat we samen met elkaar de juiste keuzes
maken voor uw kind (-eren).
Maar eerst… vakantie, namens alle collega’s wens ik u mooie dagen en we zien
elkaar maandag 9 mei weer op school.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts, directeur
SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Op dinsdag 26 april vindt het Schoolvoetbaltoernooi weer plaats.
Van Weilust doen er 2 teams mee (een jongens- en meisjesteam). De poule
wedstrijden zijn in de ochtend en vinden plaats op het JEKA-complex.
Het zou leuk zijn als u onze meisjes en jongens komt aanmoedigen.
KBS WEILUST KOMT IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE!
Sponsorloop Oekraïne donderdag 12 mei
Vandaag gaat de Sponsorbrief met uw
zoon/dochter mee naar huis.
Hierop staat hoe u hem of haar kunt
sponsoren.

LET OP: ALS U DE QRCODE SCANT, EERST EVENTUELE ADVERTENTIE
WEGKLIKKEN, DAARNA KOMT U OP ONZE ACTIE SITE!
Ook kunnen de kinderen in de vakantie nog meer sponsoren zoeken; te denken valt
aan vrienden, familie en/of buren.
Samen hopen we een mooi bedrag op te halen voor de vluchtelingen uit Oekraïne in
Nederland!
Op de sponsorbrief staat tevens vermeld hoe laat uw zoon/dochter donderdag 12
mei zal starten met de loop, want toeschouwers zijn meer dan welkom deze dag!
En bent u zelf niet in de gelegenheid, wellicht kan opa of oma of een andere
sponsor wel even komen aanmoedigen.....
Samen maken we het verschil!
Team Kbs Weilust
UIT DE WIJK / UIT DE STAD
MAAK GRATIS KENNIS MET HOCKEY!
Hockeyvereniging BHV Push organiseert open trainingsdagen, waarbij
kinderen gratis kunnen kennis maken met de sport hockey. In de bijlage vind je
meer informatie.
BRAKKENFESTIVAL 2022

In het weekend van 30 en 31 juli is het Brakkenfestival terug! Van 10.00 tot 16.00
uur spelen kinderen van 4 tot en met 12 jaar op het leukste kinderevenement van
Brabant. Het tweedaagse festival vindt traditiegetrouw plaats in de Optisport
Kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg.
Wat is er te doen?
Er zijn genoeg traditionele en nieuwe activiteiten aanwezig om het speelplezier
van de kids nog groter te maken. Een paar voorbeelden zijn schilderen, schminken,
cupcakes of iets sportiefs. Kinderen spelen zonder ouders onder begeleiding van
getrainde vrijwilligers. Met de veilige services in vrijwilligersbegeleiding, EHBO en
kleed- en toiletruimtes die ouders van het Brakkenfestival gewend zijn. En het
allerleukste? Kinderen zijn de baas, want ouders worden verzocht om na een korte
blik op het festival het festivalterrein te verlaten.
Maximaal 300 tickets verkrijgbaar per dag
Met een ticket hebben kinderen de hele dag toegang tot alle activiteiten. Een
entreekaart kost € 6,- per kind per dag (€ 10,- aan de poort als er nog toegangskaarten zijn) en € 1,- voor kinderen waarvan ouders in het bezit zijn van een
BredaPas. Kaarten koop je online via ticketkantoor.nl/shop/brakkenfestival2022

Het Brakkenfestival is ook online met allerlei leuke dingen om te doen.
Bijvoorbeeld een activiteit om je niet te vervelen, iets creatiefs, een work-out,
ballonnen proefjes of een boek lezen.
ZOMERKAMPEN BREDA
Al 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in de eerste drie weken van de
zomervakantie geweldige zomerkamp weken voor kinderen van de (basis)scholen in
de gemeente Breda.
De Zomerkampen Breda zijn opgericht om kinderen uit Breda en omstreken een
onvergetelijke vakantie te bezorgen. Elk jaar zet een enthousiast team van
vrijwilligers zich in om dit mogelijk te maken. Een weekje Zomerkamp is voor elk
kind een avontuurlijke en leuke ervaring die hij/zij niet snel zal vergeten!
Wij organiseren in drie leeftijdscategorieën superleuke, gezellige en te gekke
kampweken in de eerste drie weken van de zomervakantie op locatie Sparrenhof te
Tilburg.
• Brakkenkamp: voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
• Beschikbare plekken: week 1 (25-7-22 t/m 30-7-22), week 2 (1-8-22 t/m 6-822) en week 3 voor speciaal onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22)
• Tienerkamp: voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
• Beschikbare plekken: week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3 voor speciaal
onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22)
• Jongerenkamp: voor jongeren van 12 tot 16 jaar. (Middelbare school)
• Beschikbare plekken: VOL.
Het mooie aan deze kampen is dat ze ook toegankelijk zijn voor mensen met een
kleinere beurs en voor kinderen binnen het speciaal onderwijs.
Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar onze
website www.zomerkampenbreda.nl

