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SCHOOLJAAR: 2022-2023   NUMMER: 1 DATUM: 8 SEPTEMBER 2022 

  

BIJLAGEN 

 

01-01 Programma Open Monumentendagen 10 en 11 september 

01-02 Kindertypecursus 

01-03 Kinderkledingbeurs Teteringen zaterdag 24 september  

01-04 Kabouterhockey 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Na zes weken zomervakantie was het afgelopen maandag dan zover, het schooljaar 

ging weer beginnen. Zoals u weet, is er voor en tijdens de vakantie hard gewerkt. 

Alle lokalen zijn leeggeruimd, geschilderd, schoongemaakt en weer opnieuw 

ingericht.  

Een hele klus met een strakke planning, maar het is allemaal gelukt. Tijdens de 

laatste dagen van de vakantie was het een drukte van jewelste in de school, het 

meubilair werd geplaatst en de leerkrachten waren druk bezig de lokalen in te 

richten.  

Het nieuwe meubilair is bij iedereen goed in de smaak gevallen en alle lokalen zijn 

fris geschilderd in wit en blauw. Aan de wanden bij het schoolbord zijn grote 

kasten geplaatst. Alle leerlingen zitten aan dezelfde tafelhoogte waarbij een 

voetenplankje aan de stoel ervoor zorgt dat iedereen goed rechtop kan zitten. 

Dit alles zorgt voor meer rust in de klas. Onze kleutergroepen en de groepen drie 

zijn voorzien van zogenaamde kringbanken en deze groepen hebben een mooi 

speelhuisje. Alle lokalen zijn in dezelfde stijl ingericht, wat zorgt voor eenheid. 

 

De komende weken worden de gangen en andere ruimtes van de school 

geschilderd. Het schildersbedrijf probeert de “overlast” zoveel mogelijk te 

beperken. Eind september zijn de informatieavonden en -middagen en kunt u het 

eindresultaat bewonderen.  

 

Voor de vakantie hadden we nog een vacature open staan voor twee dagen groep 

7B (naast juf Michelle). Het is ons inmiddels toch gelukt om deze vacature in te 

vullen. Op maandag en dinsdag zal juf Nora Tirsi in groep 7B staan.  



Juf Nora kent onze school heel goed omdat zij haar basisschoolperiode op Weilust 

heeft doorgebracht. We zijn erg blij dat de schoolformatie nu helemaal rond is.  

 

Samen met alle collega’s kijken we er naar uit om er een fijn en leerzaam 

schooljaar van te maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

SPELREGELS SCHOOLBIBLIOTHEEK KBS WEILUST 2022-2023 
 
Beste ouders / verzorgers,  

 
Vanaf 21 september mogen kinderen weer boeken lenen van de schoolbibliotheek: een 
boek voor in de klas en een boek om thuis te lezen. 
Geeft u uw kind het rugtasje mee om een boek mee naar huis te kunnen nemen?  
 
De schoolbibliotheek wordt op woensdag- en vrijdagmorgen onder schooltijd gerund door 
vrijwillige biebouders, met ondersteuning van leesconsulent Jan Verbart van Bibliotheek 
Breda. De collectie boeken is natuurlijk lang niet zo groot als die van de openbare bibliotheek, 
maar het kan een welkome start betekenen om aan uw kinderen voor te lezen en kinderen 
meer zelf te laten lezen. De kinderen kiezen zelf hun boeken als ze met hun groep de 
schoolbibliotheek bezoeken. 
 
De boeken van de schoolbibliotheek zijn herkenbaar aan het oranje stickertje op de voorkant:  

 

 

 

 

 
 
Voor veel meer boeken kunt u met de kinderen natuurlijk ook in een van de drie overblijvende 
openbare bibliotheken terecht (Noord, Zuid en Centrum). Het lidmaatschap van de Openbare 
Bibliotheek is het hele jaar gratis voor kinderen. Met zo’n lidmaatschap kunnen kinderen 
trouwens zelfs digitaal lezen en luisteren op https://www.jeugdbibliotheek.nl/home.html  
 
Inschrijven om lid te worden van Bibliotheek Breda: 
www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?surl=lidmaatschap  
 
De spelregels van de schoolbibliotheek om boeken mee naar huis te nemen 

• Openingstijden tijdens schooldagen: voor kinderen op woensdag van 8.45 – 10.15 
uur; op vrijdag van 8.45 – 11.45 uur.  

• Nieuwe leerlingen tijdens het lopende schooljaar mogen op een groepspasje lenen 
totdat ze een eigen lidmaatschap hebben. 
 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/home.html
http://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?surl=lidmaatschap


• Boeken lenen 
In de klas lezen?   1 boek lenen om in de klas te lezen.  
Meenemen naar huis?  1 boek lenen om thuis te lezen of 2 boeken als je thuis 

een werkstuk of spreekbeurt moet maken.  
Het boek gaat mee in een speciaal rugtasje van school 
dat daar steeds voor gebruikt moet worden. Het lenen 
van een boek is geen verplichting. 

• Boeken inleveren kan tijdens openingstijden van de schoolbieb. Buiten 
openingstijden kun je boeken inleveren in een kist die in de hal bij de ingang van de 
school staat.  

• Hoe lang mag je de boeken thuis houden van de schoolbibliotheek? 
De leentermijn is 2 weken. De school werkt niet met telaatgeld als boeken later 
ingeleverd worden. Uw kind krijgt eventueel wel een briefje mee naar huis om de 
boeken alsnog in te leveren. 

• Boek kwijt? Eerste keer een waarschuwing, tweede keer vraagt de school om een 
vergoeding van het boek. 

• Rugtasje kwijt of stuk? Nieuwe tasje voor 1 euro. 
 
ZIE VERDEROP IN DEZE NIEUWSBRIEF DE OPROEP VOOR BIEBOUDERS GEZOCHT ! 
 

 

 
 

OVERBLIJFVRIJWILLIGERS GEZOCHT !  

 

Heb jij tussen de middag een paar uurtjes vrij? 

En vind je het leuk om met kinderen te werken? 

Word dan overblijfvrijwilliger op de basisschool. 

 

• je begeleidt de kinderen bij het eten en spelen 

• je eigen kind blijft gratis over op de dag dat je werkt 

• je ontvangt een onkostenvergoeding 

• je neemt deel aan ons cursusaanbod 

 

Heb je belangstelling ? Neem contact op met Madelon, de administratief 

medewerker van de school via de telefoon 076-5876528 of via de mail 

madelon.bakker@inos.nl 

 

 

mailto:madelon.bakker@inos.nl


 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 
 

 

 
 

 

 



OP ZOEK NAAR NIEUWE BIEBOUDERS…  
 

Wij zijn op zoek naar ouders die helpen met onze schoolbibliotheek. Als u daar 

interesse in heeft, kunt u uw gegevens doorgeven aan de leerkracht van uw kind of 

aan juffrouw Shana. Ook is het mogelijk om uw gegevens door te geven middels  

e-mail. Wij nemen dan contact met u op.  

 

Hoeveel tijd kost me dat? 

• Dat hangt ervan af hoeveel tijd u kunt besteden. Wij zijn al blij als u een morgen beschikbaar 

bent per week of per maand. Een dagdeel houdt in: van 8.45 – 10.15 uur en van 10.00-11.30 

uur. 

• U kunt iedere maand beschikbaarheid en/of wijzigingen via de app van de biebouders 

doorgeven en wisselende dagen kunnen wij ook inplannen. 

 

Welke taken doet een biebouder in de schoolbibliotheek? 

• Kleutergroepen ophalen om boeken te lenen. 

• De chromebooks van de schoolbibliotheek opstarten. Boeken innemen en uitlenen met een 

scanner. 

• De kinderen helpen met boeken zoeken.  

• Boeken opruimen. 

• De bibliotheek netjes houden. 

• Meedenken om de bibliotheek zo goed mogelijk te laten functioneren. 

 

Wat heeft u er zelf aan? 

• U ziet veel moderne kinderboeken en komt erachter welke boeken geschikt zijn voor 

kinderen van verschillende leeftijden. 

• U ziet hoeveel plezier kinderen aan boeken kunnen beleven. 

• U leert de school van uw kind(eren) beter kennen. 

• Gezellig om met andere ouders samen te werken 

 

Doet u mee? Of wilt u meer informatie? 

 

Naam: 

 

Tel.: 

 

Mailadres: 

 

Mijn zoon/dochter zit in groep … 

 

Geef bovenstaande gegevens door bij de leerkracht van uw kind of 

rechtstreeks aan leerkracht Shana Huizinga (shana.huizinga@inos.nl) 
 

mailto:shana.huizinga@inos.nl

