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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Ik heb het door andere werkzaamheden helaas moeten missen, maar
wat trof ik gisteren een enthousiasme op Weilust aan over de ‘juffen
- en meneren dag’.
Alle juffen en meneren vierden collectief hun verjaardag met de
kinderen, of ze nu werkelijk jarig waren of niet en heel, heel, heel
veel ouders hadden hun medewerking gegeven door een taart te
bakken voor dit feestje. Er waren maar liefst 84 taarten, in allerlei
verschillende maten en soorten. Ik heb alleen al van de foto’s
genoten.
Daarnaast werden alle juffen en meneren ook nog eens gefêteerd op leuke cadeautjes en of
attenties. Iedereen ging natuurlijk tevreden en enthousiast naar huis.
Wij willen alle ouders die hieraan hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken.
Blijkbaar hebben ouders zelf ook genoten, want ik kreeg zojuist een mail van een moeder met
deze tekst:
Beste meneer Kees,
Vandaag was ik hulpmoeder bij het taarten buffet .
Ik heb zo genoten. Wat een feest! En wat een variatie in, met zoveel liefde en energie gemaakte,
taarten.
Zo knap en leuk. Ook de sfeer vandaag was top. Ik zeg voor herhaling vatbaar! Een super idee!
Ik heb als kok zijnde al achter veel buffetten mogen staan en vele buffetten mogen maken maar dit
was toch wel de leukste en lekkerste.
Er werden een aantal foto’s aan toegevoegd om een indruk te geven heb ik er hier enkele
opgenomen.

Natuurlijk was er nog gebak over. Er is altijd iets over als ouders een
bijdrage leveren aan feestvreugde op school. Daarom hebben we
ook ouders na schooltijd kunnen uitnodigen voor een kop koffie en
ook een stuk van het lekkere gebak. Daar hebben naar schatting 40
ouders gebruik van gemaakt.
Daar waren we ook heel blij mee. Dat is goed voor de informele
contacten op onze school en maakt de samenwerking tussen ouders
en leerkrachten in het kader van ouderbetrokkenheid alleen maar beter. Wij hopen dit soort
momenten vaker te kunnen organiseren. We kunnen dat natuurlijk niet alleen, maar met hulp van
zulke fijne en positief ingestelde ouders, kan blijkbaar dus heel veel.
Volgende week woensdag hebt u weer van 12.00 tot 12.30 uur
gelegenheid om een kijkje in de klas te komen nemen.
Dan kunnen de kinderen u weer een en ander laten zien van
wat ze de laatste tijd op school en/of in de klas hebben gedaan.
De kinderen moeten u dan een beetje zelf rondleiden en laten
zien wat er gebeurt/gebeurd is.
U hebt dan even de gelegenheid om informeel met de
leerkracht te praten, korte vragen te stellen of eventueel afspraken te maken.
Alleen ‘sfeer proeven’ is natuurlijk ook heel leuk.
We hopen weer veel ouders met hun kind te mogen begroeten. Mochten opa en oma het fijn
vinden om ook eens op school naar leer- en lesstof te kijken, zijn zij natuurlijk ook welkom. Maar
dat hoeft niet, mag wel.
Er is weer veel belangstelling voor onze basisschool. De wijk lijkt zich weer te
gaan verjongen. De aanmeldingen van nieuwe kleuters gaat momenteel heel
hard.
Toch willen we u langs deze weg weer graag wijzen op de informatieavond
voor ouders van nieuwe leerlingen die we volgende week dinsdagavond 20
maart om 19.30 uur houden in de aula van onze school.

Die is natuurlijk ook toegankelijk voor ouders die al een kind op onze school hebben, maar die
kennen deze informatie natuurlijk allemaal al.
Maar mocht u in uw straat of in uw buurt ouders kennen van kinderen van ongeveer drie jaar
(jonger mag natuurlijk ook), zouden we het fijn vinden als u ze zou wijzen
op deze informatieavond. Men kan zich eventueel aanmelden via
kbsweilust_info@inos.nl, maar gewoon langs komen mag natuurlijk ook.
We zorgen voor koffie en thee en een interessant verhaal over onze
school.
Ouders kunnen, als ze dat fijn of fijner vinden, ook een rondleiding
aanvragen. Dan kunnen ze de school in actie zien. Maar als men de informatieavond bezoekt
kunnen ook werkende ouders rustig de informatie krijgen over onze school en zich op deze wijze
voorbereiden op een goede schoolkeuze.
Alvast weer bedankt voor uw moeite, medewerking en belangstelling. Ik wens u weer, mede
namens het team van Weilust, een heel fijne week.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur
DE GOEDE WEEK EN PAASVIERING
Op donderdag 29 maart (Witte Donderdag) vieren we Pasen op Weilust!
In de ochtend en middag gaan de groepen 1 t/m 8
een bezoek brengen aan de Annakapel. Hier zal
onder andere het Paasverhaal worden verteld. De
kinderen zullen deze dag ook samen brood/matzes
delen en daarbij rood sap drinken.
Dit jaar zal de viering voor de groepen 5 t/m 8
gecombineerd worden met het 500 jarig bestaan van
Heusdenhout. Dit houdt in dat in de Goede Week op dinsdag 27 maart een korte lezing in de
groepen gehouden zal worden over de Annakapel. De Werkgroep ‘Heusdenhout 500 jaar’
organiseert tevens een mini fotospeurtocht naar de Annakapel waarin de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 (nog) meer te weten zullen komen over de geschiedenis van de Annakapel.
Tot slot krijgen alle groepen deze dag
een chocolade Paastraktatie. Denken
de ouders van kinderen met een
allergie zelf aan een passende
traktatie? Bedankt!
Op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) zijn de kinderen vrij.
Wij wensen u alvast Fijne Paasdagen!

GEVONDEN VOORWERPEN DEZE WEEK

Ook willen we nog even aandacht vragen
voor de gevonden mobiele telefoons in week
8 (zie foto hiernaast), deze zijn nog steeds
niet opgehaald en liggen bij de administratie
in een la. Ze zaten in de rugtas die ook op
deze foto staat.

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
OPEN DAG AMPHIA VERPLAATST
Door de aanhoudende griepepidemie is de open dag van Amphia van zaterdag 17 maart verplaatst
naar zaterdag 2 juni. Meer informatie volgt later.

