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BIJLAGE
32-01 Musical4daagse Chassé Theater
VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Vorige week hebben we in de WeilustWekker vermeld dat onze leerlingen op
vrijdag 22 juli de gehele dag vrij zijn. Op die dag start de “make over” van Weilust.
Alle meubels worden die dag opgehaald zodat de gehele school leeg zal zijn. In de
eerste vier weken van de zomervakantie worden alle lokalen geschilderd. Dat is
een heel karwei en kan alleen gerealiseerd worden als er geen kinderen op school
zijn. In de vijfde week van de vakantie worden alle vloeren gereinigd en in de was
gezet en worden de lokalen schoongemaakt.
Als dat helemaal klaar is, gaan we in de laatste schoolweek alle lokalen opnieuw
inrichten. Ale lokalen worden voorzien van nieuwe kasten en nieuwe tafels en
stoelen. Een hele “make over” dus, dat betekent ook dat we in het nieuwe
schooljaar in een soort van nieuwe school gaan beginnen. Deze “make over” is een
voortvloeisel uit onze nieuwe missie en visie: “Samen zijn wij uniek”; dit komt
voort uit onze kernwaarden, samen, uniek, kwaliteit en veilig en vertrouwd. Door
middel van onze nieuwe inrichting kunnen we een vertaling maken naar ons
onderwijs. Als alles klaar is, bent u natuurlijk van harte welkom om te komen
kijken.
De volgende stap is het vergroenen van onze speelplaats. Samen met de Ouderraad
is er een projectgroep gestart en hebben we een subsidie ontvangen om ons
schoolplein te vergroenen. Hiermee willen we rondom de herfstvakantie gaan
starten. Kortom we gaan nog even door om het voor onze leerlingen nog beter en
leuker te maken.
Dinsdag 14 juni is er weer een Kijkje in de Klas.
U bent welkom van 14.30 uur tot 15.00 uur.
Ik wens u namens alle collega’s een fijn weekend.
Marc Embregts, directeur

KASTEN OF MEUBILAIR KOPEN

Zoals gemeld, gaan we in de zomervakantie ons meubilair vervangen. Graag willen
wij u de gelegenheid geven om een leerling setje of een kast te kopen (zie foto’s
onder dit bericht).
Een leerling setje kost 10 euro (tafel en stoel) en een kast 15 euro.
Per leerling kan er één setje gekocht worden en per gezin één kast. De leerling
setjes en kasten moeten op vrijdag 22 juli tussen 09.00 uur en 11.00 uur opgehaald
worden. Graag contant betalen.
U kunt tot 1 juli een reservering doen via kbsweilust_info@inos.nl
Graag naam leerling, groep en aantallen vermelden.

GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE STAD / UIT DE WIJK
GEEN AVOND4DAAGSE IN BREDA-OOST
Helaas is er dit jaar geen avond4daagse in onze wijk (Breda-Oost). Op de
schoolkalender stond dit ook niet vermeld, maar wel in de Parro-agenda, dit is
inmiddels verwijderd.
MUSICAL4DAAGSE
Deze zomervakantie kunnen kinderen opnieuw de magie van het Chassé Theater
ontdekken tijdens de Musical4daagse.
De Musical4daagse is een initiatief in samenwerking met het Chasse Theater
Breda.
Ons doel is simpel: Kinderen naar het theater op een laagdrempelige
manier. Samen met het theater zorgen we ervoor dat de kinderen iets educatiefs
en leuks kunnen doen in de vakantie en zo een ervaring krijgen om nooit meer te
vergeten (zie ook de bijlage).
Deelname bedraagt €163,95 voor vier dagen 5 uur les. Ouders met een laag
inkomen kunnen een beroep doen op het Musical4daagse Fonds. Via dit fonds
kunnen ouders via een gereduceerd bedrag (of zelfs gratis) kinderen mee laten
doen aan het project. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen via
breda@musical4daagse.nl

