
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2017-2018  Nummer:  16  Datum:  21 december 2017 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

We gaan de laatste weken van het jaar in. Kerstdagen en de 

viering van oud en nieuw staan voor de deur. Dat is en blijft toch 

een gezellige tijd, met 

gelegenheid voor een rustig 

moment van bezinning met 

elkaar. 

Ik wens u dan ook een heel fijne 

vakantie en sfeervolle, maar ook betekenisvolle feestdagen. 

Ik heb geen moeite met lichtjes, Kerstmannen en versierde bomen, 

integendeel, maar hoofdzaak bij het feest van Kerst blijft wel de geboorte van een Kind.  

Ik hoop dat we dat weer voldoende onder de aandacht kunnen brengen bij onze leerlingen om 

daarna heerlijk van alle andere geneugtes van het leven te kunnen genieten. 

 

U hebt inmiddels vast wel gehoord dat Weilust een beetje 

achtervolgd wordt door pech. 

Meneer Ruud met een gebroken heup en nu ook juffrouw 

Hannelore met een gebroken been. 

Beiden zullen helaas een tijdje uit de running zijn. We gaan 

uiteraard proberen om goede vervanging te regelen, ondanks 

het gegeven dat er relatief weinig vervangers beschikbaar 

zijn. 

Laten we hopen dat de collega’s goed en snel herstellen en ondanks de pech toch ook een leuke 

tijd hebben.  

We houden u na de vakantie weer op de hoogte over hoe het met hen gaat. Dan hopen we ook te 

kunnen melden dat het weer helemaal goed gaat met juffrouw Elliz. 

 



Vandaag vieren we een sfeervol Kerstfeest. In de ochtend zijn 

alle groepen in de kerk te vinden om daar naar het verhaal van 

de geboorte van Jezus te kijken en luisteren. 

In de middag nemen we een paar uurtjes pauze om daarna, als 

het donker is, lekker op school te komen genieten van een 

heerlijk Kerstdiner, samengesteld 

door bereidwillige en gulle ouders. 

Als u uw kind komt ophalen (niemand mag namelijk zonder 

begeleiding naar huis) hopen we dat u gezellig even blijft hangen op 

het schoolplein met een lekker glas glühwein of lekkere warme 

chocomel (tegen een kleine vergoeding) om daarna met ons allen 

sfeervol in de Kerstsfeer samen af te sluiten. Team en leerlingen hebben zich voorbereid. Dus blijf 

allemaal even luisteren en kijken voor u naar huis gaat. 

Via PARRO hebt u verder alle overige details al kunnen lezen. 

 

Meteen na de vakantie krijgt u op donderdag uw stemformulier over 

‘andere schooltijden’. Vergeet u dat niet in te vullen en weer mee terug 

te geven naar school? Ik zal dan ook de ‘spelregels’ nog een keer 

uitleggen. 

De vragen over de voorstellen die al door ouders gesteld zijn, met antwoorden, kunt u lezen op de 

website van de school. Er zijn nog relatief weinig vragen gesteld. Mogen wij concluderen dat we 

duidelijk gecommuniceerd hebben? Mocht u nog aanvullende vragen 

hebben, kan dat natuurlijk altijd nog. Mail naar kbsweilust_info@inos.nl 

en u krijgt antwoord en uw vraag wordt toegevoegd aan de lijst op de 

website. 

Graag tot in het nieuwe jaar. 

We hopen dat 2018 net zo prettig zal verlopen als het afgelopen jaar. 

Ik wens u een heel fijne periode, mede namens het team van Weilust. 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Sprundel, directeur Kbs Weilust 

 

VAN DE OUDERRAAD 

 

BEDANKT! 

Dat willen wij als Ouderraad zeggen tegen de ouders die de Ouderbijdrage al betaald hebben. 

Hiermee krijgen wij de mogelijkheid om diverse activiteiten op school te financieren. Op dit 

moment is de bijdrage betaald voor ca. 3/4 van de kinderen. 

Dit betekent echter ook dat 1/4 nog niet betaald is en helaas zijn alle geplande activiteiten en de 

bijbehorende kosten gebaseerd op het feit dat iedereen de bijdrage betaalt. 
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Daarom doen wij bij deze een oproep aan de resterende gezinnen, goed voor ca. 100 kinderen, om 

alsnog de gevraagde bijdrage (€ 25,- per kind met een maximum van € 75,-) te voldoen op 

rekeningnummer NL56 INGB 0001 6996 16 ten name van Ouderraad Kbs Weilust onder 

vermelding van de voor- en achternaam van uw oudste kind.  

Hiermee geeft u ons de financiële middelen om ook uw kind te laten genieten van alle geplande 

festiviteiten, zoals bijvoorbeeld de sinterklaas- of kerstviering. Wist u overigens dat ook de 

schoolreisjes en excursies van de ouderbijdragen betaald worden? Het zou wel erg jammer zijn als 

het schoolreisje van uw kind niet door zou kunnen gaan, toch? 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar kbsweilust.ouderraad@inos.nl  

Namens uw kind, en ook alle andere kinderen van de Weilust, danken wij u op voorhand. 

Daarnaast wensen wij u fijne feestdagen en een heel goed begin van het nieuwe jaar! 

 

De Ouderraad 
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