
 

 

 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 

 

Ik vind het weer eens leuk om u te kunnen 'spreken' via dit 'kanaal'. 

In de loop van de dag mag u van ons weer onze info-nieuwsbrief verwachten,  

zoals we die u beloofd hebben op de informatieavond van eind november. 

Dit is eigenlijk de nieuwsbrief waarmee Weilust met de ouders en leerlingen  

communiceert, over leuke wetenswaardigheden en onze activiteiten (naast onze 

klassenpagina's natuurlijk). 

Ik hoop dan ook dat we enkele weken na de Kerstvakantie weer terug over kunnen 

stappen naar deze bekende 'Weilustwekker'. 

Graag wil ik de gelegenheid nemen om u en uw kinderen - mede namens de  

directeur van de school, mevrouw Marja Maas en het hele team - een hele fijne  

vakantie te wensen. 

Als ik voor mezelf spreek is dit de leukste vakantie van het jaar. Ik heb wel iets  

met die lichtjes, kleurtjes, liedjes, sfeertjes en lekker eten. 

Er is weer hard gewerkt dit jaar. Dat zal ongetwijfeld voor u allemaal gelden, maar  

zeker ook voor de leerlingen en het team van Weilust. Er is veel gebeurd en  

iedereen heeft veel extra inzet getoond, wat door velen erg gewaardeerd wordt.  

Althans dat horen we de laatste weken. Dat vinden we fijn om te horen.  

De medewerkers van Weilust verdienen dat ook en we waarderen dat ook erg. 

We beseffen dat we nog niet helemaal terug bij af zijn, maar misschien komen we  

straks nog meer georganiseerd en nog beter gestructureerd uit deze fase, omdat  

nu alles weer kritisch bekeken, gewogen en bediscussieerd wordt. 

U zult het kunnen beoordelen. We zijn benieuwd naar uw visie daarop. 

Voorlopig wens ik u naast een goede, rustige en sfeervolle vakantie, gezellige en 

betekenisvolle feestdagen. 

In mijn persoonlijke Kerstwens aan familie, vrienden, kennissen en collega's heb ik 

geschreven; 

"Als wij een kind niet kunnen omringen met hoop, kansen, vertrouwen en  

'geloven in', 

Heeft Kerstmis vieren niet zo heel veel zin. 

Ik wens je 'inhoudsvolle Kerst'." 

Graag zou ik u dat allemaal ook willen 'meegeven'. Kerst is immers het vieren van  

de geboorte van een heel bijzonder Kind, zoals al onze kinderen bijzonder en uniek 

zijn. Wij mogen ze leiden. 

Uiteraard wens ik u ook een heel mooi 2014. 

Ik hoop u allemaal na de Kerstvakantie energiek en gezond weer te mogen  

begroeten. 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Sprundel, waarnemend directeur Weilust. 
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Christmas Fundraising for Indian children  

 

   
 

Beste ouders, 

 

Onze dochter Doris is voor 3 maanden in India om daar vrijwilligerswerk te doen. Zij 

werkt daar o.a. met een medisch team, in een weeshuis en sinds deze week ook op een 

avondschool. Er is grote armoede daar. De school is gehuisvest in een soort hok, zonder 

verlichting, geen stoelen of tafels, geen boeken, schriften, pennen, potloden. Eigenlijk is 

er niets.  

U voelt het misschien al aankomen; Doris vraagt of wij hier in Nederland 1 euro per 

persoon kunnen missen. Een verzoek om in deze periode rondom Kerstmis anderen te 

laten delen in onze welvaart door een gift van 1 euro.  

Op Facebook heeft zij met andere vrijwilligers een pagina aangemaakt. De Facebook-

pagina heet Christmas Fundraising for Indian children.  Hier kunt u meer zien en 

lezen over het project en de kinderen die in het weeshuis wonen. 

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op: 

Mw J. Dammers 

Iban nr: NL88 INGB 003 0212 47 

o.v.v. Prime Trust fundraising 

 

Ik weet dat er in deze tijd veel gevraagd wordt voor goede doelen maar van dit geld kan 

ik u verzekeren dat het 100% gebruikt wordt voor deze kinderen. Onze Doris hoopt voor 

“haar” weeskinderen op een stortvloed aan euro’s!  

Ik wens u, ook namens onze Doris, allemaal een heel fijne kerstvakantie, gezellige 

feestdagen en een gelukkig en gezond 2014. 

 

Lieve groeten, 

Juf Petty. 

 

 

Breda Aktief 

Ook in 2014 organiseert Breda Aktief weer leuke sport & beweegactiviteiten voor de 

kinderen van de basisschool. De eerstvolgende vinden plaats op donderdag 2 januari en 

op vrijdag 3 januari 2014! 

Voor iedereen is het leuk om na de feestdagen weer lekker in beweging te komen. 

In de bijlage vindt u meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oproep pleegzorg 

 
Romy, 7 jaar kan tijdelijk niet thuis wonen. 

Juzt Pleegzorg zoekt pleegouders die een tijdje voor haar kunnen zorgen.  

Help kinderen zoals Romy en word pleegouder! 

 

Pleegzorg zoekt nieuwe gezinnen in Breda en omgeving. 

Het komt regelmatig voor dat een kind voor korte of langere tijd opgevangen moet 

worden. Juzt Pleegzorg is op zoek naar gezinnen die deze kinderen een veilige plek willen 

bieden.  

 

Voor korte of lange tijd een kind in huis. 

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Soms blijven kinderen maar voor een korte 

periode in een pleeggezin. Als de problemen opgelost zijn, gaat het kind weer terug naar 

zijn ouders. Ook komt het voor dat kinderen voor een lange periode bij een pleeggezin 

gaan wonen.  

 

Meer weten over pleegzorg?  

Juzt Pleegzorg organiseert op maandag 13 januari 2014 een informatieavond voor 

mensen die geïnteresseerd zijn in pleegzorg. Tijdens zo’n informatieavond krijg je meer 

te horen over pleegzorg in het algemeen en over de manier waarop je pleegouder kunt 

worden. Er is ook een pleegouder aanwezig die uit de praktijk iets vertelt.  

 

De bijeenkomst is van 20.00 uur tot 22.00 uur.  

Locatie: Juzt 

Erasmusweg 34 te Breda 

 

Voor de aanvraag van een informatiepakket of inschrijving voor de informatieavond kun 

je contact opnemen met Juzt Pleegzorg. 

T: 076-525 64 44 

E: pleegzorg@juzt.nl  
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 Chatime 

 

Hallo allemaal, 

Chatime lezen op je computer, iPad of Tablet? Het kan voortaan. De leukste nieuwtjes, 

de mooiste prijzen en de coolste foto’s nu op: www.chatime.nl 

Voor je ligt de nieuwsbrief van kindermagazine Chatime. Op onze site kun je de leukste 

nieuwtjes lezen voor en door kinderen. In Chatime magazine lees je binnenkort hoe Puck 

haar lange haren afknipt voor stichting Haarwensen. Lees je alle tips over hoe je een tien 

scoort voor je spreekbeurt en.. voor de ouders, de betekenissen van de afkortingen die 

kids steeds meer gebruiken: LOL. 

Winnen doe je als jij de plaat raadt! Win een pizzaoven. Zin in te puzzelen? Maak de 

kerstpuzzel! 

 

Jouw nieuws, foto's, vragen en wensen zijn welkom. Chatime zoekt schrijftalenten, 

moppentappers of fotografen. Ben jij diegene die wij zoeken? Mail de redactie en lees 

jouw verhaal terug op de coolste kindersite van Brabant. Meer vet nieuws? Mail de 

redactie. 

 

Wil jij je vrienden, opa of oma, juf of meester, of diegene waar je verliefd op bent, via 

Chatime feliciteren? Dat kan, kijk snel in Chatime magazine!Plaats een bericht rechts 

onderaan de site en laat weten wat jij van Chatime vindt? Meedoen? Mail de redactie: 

chatime@planet.nl 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Lidia van Hooijdonk 

Kindermagazine Chatime 

06.15637807 

W  www.chatime.nl 

FB  ook op facebook 

 

 

Bijlagen 

Bij deze wekker vindt u allerlei (voor) aankondigingen voor activiteiten die in de 

vakantie of vlak daarna plaats vinden. Wat is er toch een leuk aanbod voor onze 

kinderen. 

  

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=XmDEpyNOE0S4nDRx2qGjv9QWsGy7z9AIUVOcXHmS0jG6VDZ7zKKgvbv7jav0CqhXyzIwWCbTO_4.&URL=http%3a%2f%2fwww.chatime.nl%2f
https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=XmDEpyNOE0S4nDRx2qGjv9QWsGy7z9AIUVOcXHmS0jG6VDZ7zKKgvbv7jav0CqhXyzIwWCbTO_4.&URL=mailto%3achatime%40planet.nl
http://www.chatime.nl/


 

Allemaal een hele fijne vakantie gewenst, fijne feestdagen en 

veel geluk en gezondheid voor 2014!. 

 
Hoera, jarig in december 

04-12 Catharina 8 (RO) 14-12 Fleur 4 (IN) 22-12 Jurre  1 (VT) 

06-12 Sem 6 (He) 14-12 Jules 7 (SM) 23-12 Bram 3 (LA) 

07-12 Jayenna 1 (MT) 15-12 Jennifer  7 (SM) 23-12 Bridget  6 (EC) 

08-12 Bjorn 2 (JE) 16-12 Savio  1 (JE) 23-12 Niels  2 (JE) 

08-12 Thom 8 (RO) 18-12 Dylana 2 (VT) 23-12 Rob  7 (SM) 

09-12 Anas 6 (AE) 18-12 Max  3 (LA) 23-12 Tess  1 (CE) 

09-12 Mart 8 (RO) 18-12 Vito  6 (AE) 26-12 Saar  1 (NS) 

12-12 Dewi 7 (SM) 19-12 Loïs  6 (He) 27-12 Luna-Aïsa  3 (EM) 

12-12 Faith 7 (SM) 19-12 Nathalia 5 (PA) 27-12 Luuk  8 (Sa) 

12-12 Joy 7 (IK) 20-12 Max  1 (AM) 28-12 Luna  3 (EM) 

12-12 Milan 2 (HR) 20-12 Resa  3 (LA) 29-12 Marjolein  4 (EL) 

13-12 Joep 5 (Bi) 20-12 Sven 4 (IC) 30-12 Mats  6 (He) 

13-12 Niels 3 (LA) 20-12 Yanick  4 (EL) 30-12 Mees  4 (EL) 

 

Hoera, jarig in januari 

01-01 Alex  6 (EC) 10-01 Indy  3 (PE) 20-01 Thijs 6 (He) 

02-01 Mariska  8 (Sa) 10-01 Lara  6 (He) 23-01 Demi  8 (RO) 

03-01 Amira 4 (IC) 11-01 Job  3 (EM) 23-01 Lin-Ching  7 (SM) 

04-01 David 5 (PA) 11-01 Mila  6 (AE) 25-01 Jurjen  1 (VT) 

04-01 Jones 1 (HR) 13-01 Lotje  1 (NS) 25-01 Merel  4 (IC) 

04-01 Laetitia 5 (PA) 13-01 Mohamed  5 (Bi) 25-01 Sven  3 (PE) 

06-01 Ize  8 (RO) 13-01 Pieter  3 (PE) 27-01 Diégo 5 (PA) 

06-01 Jaycee 1 (JE) 13-01 Rosa  6 (AE) 27-01 Suheel  1 (MT) 

06-01 Nienke  6 (EC) 13-01 Yllana  5 (Bi) 28-01 Cato  4 (EL) 

07-01 Diego  5 (PA) 14-01 Sila 7 (IK) 28-01 Marijn  2 (HR) 

08-01 Bram Knuit 6 (He) 14-01 Valerie  6 (EC) 28-01 Melissa  1 (JE) 

08-01 Senna  5 (PA) 15-01 Genelva  2 (HR) 28-01 Ties  2 (MT) 

09-01 Anthony  7 (SM) 16-01 Jente  4 (IN) 29-01 Ronia  7 (SM) 

09-01 Damsho  3 (LA) 16-01 Sisera  1 (CE) 30-01 Freek  1 (MT) 

09-01 Kiki  4 (IC) 17-01 Zjuul 7 (IK) 31-01 Lucas 1 (CE) 

10-01 Chayenna  3 (EM) 18-01 Milou  7 (SM)    

 

Proficiat allemaal!!! 


