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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Als het goed is, hebt u in het weekend het overzicht ontvangen van de 

klankbordgroep van ouders over de verschillende keuzemogelijkheden 

voor andere schooltijden voor Kbs Weilust met ingang van het nieuwe 

schooljaar. Er zijn al enkele vragen gesteld, hoewel er ook reacties waren 

waarin aangegeven werd dat het duidelijk was wat werd geschreven.  

De vragen en de antwoorden plaatsen we zo spoedig mogelijk op de 

website van de school. Mogelijk zit uw vraag er dan ook tussen en 

voorkomt dat moeite voor u. 

Inmiddels heeft de tweede school binnen INOS besloten in het 

nieuwe schooljaar over te gaan naar het vijf gelijke dagen model. 

Ouders en leerkrachten hadden daar met meerderheid op 

gestemd, nadat het een periode was geprobeerd. Het bleek dus 

goed bevallen te zijn. 

Binnen ons bestuur zijn er ook al een aantal scholen die de 

verkorte pauze hebben ingevoerd. De meeste reacties daarop zijn ook positief.  

Zeg maar de helft van de scholen heeft nog de traditionele schooltijden, 

maar bij de meesten is al wel de discussie op gang gekomen om 

aandacht te gaan besteden aan andere schooltijden. 

Wij hopen in ieder geval u een open en eerlijk beeld geschetst te 

hebben op basis waarvan u een keuze kunt maken. 

Succes daarmee. Na de Kerst mag u het stemformulier(en) per leerling 

tegemoet zien, zodat u uw stem uit kunt gaan brengen.  

 

Afgelopen dinsdag was Weilust weer een dag dicht in verband met 

de staking van onderwijzend personeel, voor 

minder werkdruk en een eerlijker salaris 

(vergeleken met de collega’s uit het 

voortgezet onderwijs). Op een enkele reactie 

na hebben wij alleen maar steunbetuigingen gekregen en begrip voor de 



overlast. Dat hebben wij als heel fijn ervaren. Het is goed te weten dat u zich kunt vinden in het 

standpunt van het onderwijzend personeel en dat blijkbaar steunt. 

Onze hartelijke dank daarvoor. 

 

De dag daarna was de hele school weer prachtig en sfeervol versierd door de ouderraad van 

Weilust. Ook dat deed ons weer erg goed. Een woord van dank is dan ook weer op zijn plaats voor 

deze actieve groep van ouders.  

 

Het was de afgelopen week niet zulk lekker weer, waardoor de verkeershinder door stoppende 

auto’s, waar kinderen uit vluchten, weer toenam. Daarbij komen dan ook veel kinderen veel te 

laat. 

Natuurlijk hebben wij er begrip voor als u in een file hebt gestaan, maar door 

de moderne communicatiemiddelen bent u meestal ver tevoren op de hoogte 

van de komende weersomstandigheden. Wij zouden u dan ook vriendelijk 

willen vragen daar ’s ochtends rekening mee te houden door iets vroeger van 

huis te vetrekken, waardoor de lessen op tijd kunnen beginnen, zonder al te 

veel verstoord te worden door te laat binnen komende leerlingen. 

Het blijft – zeker bij heel slecht weer – ook heel belangrijk om de verkeersveiligheid goed in acht te 

nemen. Let er ook op s.v.p. dat de kiss&ride strook geen parkeerplaats is! 

 

We hebben u al eens gemeld dat heel veel ouders blij zijn met de inloop 

’s ochtends en ’s middags.  Lekker rustig binnen komen en de klas in, 

waardoor de leerkracht soms weer eens tijd heeft voor een informeel 

praatje met de leerling. 

Toch zie ik – met name in de onderbouw – steeds heel veel ouders mee naar binnen gaan om te 

helpen met kleding en schoeisel. 

Mag ik jonge ouders vanaf deze plaats vragen om dat zo snel mogelijk af te bouwen, zodat er 

voldoende ruimte is voor de kinderen? Als u een vraag voor de leerkracht heeft, die niet na 

schooltijd gesteld kan worden, bent u natuurlijk altijd welkom mee 

naar binnen te gaan. Maar als het niet nodig is, zouden we het fijn 

vinden dat u uw kind stimuleert om zelfstandig te worden en al die 

dagelijkse dingetjes zelf te gaan doen, omdat hij/zij nu toch al ‘heel 

groot’ is. Dan kan hij/zij vast wel helemaal alleen naar binnen. 

De leerkracht heeft dan veel meer tijd, ruimte en dus ook aandacht 

voor de kinderen en daar gaat het toch immers om in het onderwijs. 

Werkt u weer mee? 

 

Waar we ook weer graag uw medewerking bij zien is de inzameling van producten voor de 

voedselbank. 



In de aula staan dozen waarin u houdbare voedselproducten 

kunt doen, die middels de voedselbank terecht komen bij 

mensen die dat heel goed kunnen gebruiken om ook fijne 

feestdagen te kunnen hebben. 

Weilust is in de regio weer inzamelpunt i.s.m. TV Brabant.  

Wees welkom om uw donatie af te komen geven, of geef uw kind één of enkele dingen mee om in 

de dozen te doen. Zo leert uw kind al vroeg ook zorg te hebben voor anderen. We hebben enkele 

weken geleden ook een prachtig resultaat gehad met de schoenendozen-actie.  

Ik hoop dat ook deze voedselbankactie weer een succes wordt. We weten dat we regelmatig uw 

medewerking op dit gebied vragen, maar we willen graag uitdragen dat we maatschappelijk 

betrokken zijn en het is belangrijk om dat met regelmaat over te brengen op de kinderen. 

Bedankt al vast voor uw medewerking. 

 

Via PARRO hebt u inmiddels allemaal al wel te lezen gekregen hoe 

we dit jaar Kerst gaan vieren op school. Dit jaar is ‘het Kerstdiner’ 

weer aan de beurt, waar velen van u ook weer een bijdrage aan 

leveren. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking. 

We hopen dat u even op het schoolplein ‘blijft 

hangen’ als u uw kind op komt halen om de sfeervolle afronding mee te 

maken. U kunt dat ondergaan onder het genot van lekkere glühwein en/of 

warme chocolademelk (tegen een kleine vergoeding). 

We hopen weer velen te mogen begroeten.  

Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens het team en de 

ouderraad van Weilust. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Sprundel, directeur 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Op zaterdag 20 januari organiseren we een geweldig publieksevenement met 

leuke workshops voor alle Uitvinders in West-Brabant. Ook voor jou dus, want 

ook jij bent een uitvinder! Reserveer hier tickets voor het ochtendprogramma. 

https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=ff13fffdcb&e=2f8ef74d26


 

VIP kaarten 

De middag is gereserveerd voor (potentiële) sponsoren met hun 

kinderen. Wil je ook VIP tickets voor het middagprogramma? 

Werf dan samen met ons een nieuwe sponsor voor De 

Uitvindfabriek. We hopen je te ontmoeten op 20 januari! 
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