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BIJLAGEN 

 

02-01 Kindertypecursus.nl (vindt plaats op Kbs Weilust)  

02-02 Avond4daagse Breda-Oost zoekt vrijwilligers 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

De eerste schoolweek is voorbij gevlogen, iedereen is al gewend aan elkaar en 

weer hard aan het werk. De zomervakantie lijkt dan opeens weer heel ver weg. 

 

In de school wordt ondertussen hard gewerkt, alle lokalen zijn in de vakantie 

geschilderd en nu zijn de schilders bezig met de gangen. Vorige week is de gang bij 

de groepen bovenbouw gedaan en deze week zijn de schilders bij de hoofdingang 

bezig. Ze proberen de overlast te beperken maar de komende weken zullen we dit 

nog wel even houden. We hopen op uw begrip. 

 

De eerste kennismakingsgesprekken zijn inmiddels ook al gevoerd. U kunt zich nog 

inschrijven via Parro. 

 

De afgelopen jaren hebben we gewerkt met het project “ouderbetrokkenheid 3.0”. 

Een werkgroep bestaande uit leerkrachten en ouders ging 2 tot 3 keer per 

schooljaar met elkaar in gesprek over een aantal zaken. Vorig schooljaar kwamen 

we erachter dat dit niet meer de manier was om de ouderbetrokkenheid te 

vergroten. Vanaf dit schooljaar gaan we dit op een andere manier invullen. Op de 

schoolkalender staat een aantal keer “op de koffie” ingepland. In deze 

WeilustWekker kunt u lezen wat dit inhoudt en hoe u hieraan kunt deelnemen. 

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur 

 

 

 



OP DE KOFFIE 

Op de schoolkalender van dit schooljaar staat een aantal keer “Op de koffie”. Op 

deze momenten willen we samen met een groepje ouders in gesprek over een 

aantal schoolse zaken. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie of thee. Het 

doel van deze koffieochtenden is om met elkaar het gesprek aan te gaan over onze 

school. Dit gaan we doen rondom een bepaald thema zoals: onze missie en visie, de 

zorgstructuur of sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt met elkaar gesproken 

over wat goed gaat en waar we nog zaken kunnen verbeteren. Belangrijk om te 

weten is dat dit gaat over het algemene schoolbeleid en niet specifiek gaat over de 

situatie in de groep van uw kind (-eren). Graag willen wij u uitnodigen voor de 

eerste “op de koffie” woensdagochtend 21 september van 8.30 uur tot 9.30 uur. 

We willen het graag met u hebben over onze kernwaarden: samen, uniek, veilig & 

vertrouwd en kwaliteit.  

 

Om een goed inhoudelijk gesprek te kunnen voeren, zijn per keer maximaal 8 

ouders welkom. U kunt uzelf aanmelden via kbsweilust_info@inos.nl . 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en meer informatie. 

 

VAN DE OUDERRAAD 

 

OUDERBIJDRAGE 

Binnenkort wordt u via Parro weer de mogelijkheid geboden om de Ouderbijdrage 

te voldoen. Zoals u misschien weet, wordt er dan via Parro een betaallink verstuurd 

waarmee dit betaald kan worden.  

Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 25,- per kind (vanaf het 4e kind 

is er geen bijdrage meer verschuldigd). Dit is lager dan dat de bijdrage voor de 

corona pandemie was, ondanks de gestegen prijzen de laatste jaren! Dit is een 

bewuste keuze omdat we de laatste jaren toch wat financiële middelen 

overgehouden hebben.  

De Ouderbijdrage wordt gebruikt om de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, 

Pasen en Koningsdag te bekostigen, daarnaast worden van de Ouderbijdrage ook 

excursies, sportieve evenementen en culturele projecten voor uw kind(eren) 

mogelijk gemaakt.  

Ondanks dat het een vrijwillige bijdrage is het dus zeker belangrijk om te betalen 

zodat ook uw kind er een leuker schooljaar door krijgt! 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar 

kbsweilust.ouderraad@inos.nl  

Namens uw kind(eren), en ook alle andere kinderen van Weilust, alvast hartelijk 

bedankt.  

 

De Ouderraad 
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SAMEN VOOR ALLE KINDEREN ! 

Via onderstaande link kom je terecht op een website (Samen voor alle 
Kinderen). Hier kun je aanvragen doen voor een bijdrage voor bijvoorbeeld 
schoolspullen, zwemles of een andere sport, muziek, theater- of dansles, een uitje 
of een verjaardagsbox. 
  
https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/ 
 
Wat is Sam& voor alle kinderen? 
Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden wij één 
digitaal loket waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de 
voorzieningen die de organisaties bieden. 
  

GEVONDEN VOORWERPEN 
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