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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Een korte Weilustwekker deze keer. Eigenlijk wilden we er deze week geen 

maken, maar onderstaande onderwerpen willen we u niet onthouden. 

 

Wij hebben optimaal ons best gedaan om volgend jaar te kunnen starten 

met 19 groepen. We gaan dus het volgende schooljaar niet meer voor een 

tussentijds gevormde ‘instroomgroep’.  

Als straks alles rond is, hebben we volgend schooljaar: 

6 groepen 1-2, 1 combinatiegroep 2-3, 2 groepen 3, 2 groepen 4, 2 

groepen 5, 2 groepen 6, 2 groepen 7 en 2 groepen 8. 

Groot voordeel zal zijn dat alle groepen 1-2, 2-3 en 3 minder leerlingen 

gaan krijgen dan we tot op heden gewend waren. Wij denken dat dit 

voor alle betrokkenen een voordeel zal zijn. 

Dit houdt wel in dat de leerlingen uit de huidige instroomgroep van Sanne verdeeld gaan worden 

over de 6 kleutergroepen voor volgend schooljaar en dat uit de huidige groepen 1-2 leerlingen 

gehaald worden die in aanmerking mogen komen voor de 2-3 combinatiegroep. Deze leerlingen 

zijn inmiddels bekend en de ouders van deze leerlingen zijn uitgenodigd voor een informatie-

avond. 

Er gaan dus van de huidige vijf 1-2 groepen, zes 1-2 groepen gemaakt 

worden. Dit kan als gevolg hebben dat sommige groep 2 leerlingen 

overgeplaatst worden naar de nieuwe zesde kleutergroep. Wij hopen 

op uw begrip hiervoor. 

De indelingen worden momenteel gemaakt door de leerkrachten 

onder leiding van de teamcoördinator en de  intern begeleider en we 

gaan er van uit dat we uiterlijk 15 juni kunnen communiceren wie in 

welke groep komt. Dan proberen we ook helemaal duidelijk te hebben 

welke leerkrachten daar precies mee aan de slag mogen gaan. 

 



Vanmiddag waren we met meer dan vijftig supporters in 

Etten-Leur om juf Petty van Kastel bij te staan bij de verkiezing 

van ‘leraar van het jaar’ in de regio West-Brabant. Deze 

verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door BN/De Stem en 

enkele weken geleden bleek ook onze collega genomineerd. Ik 

heb u daar vorige week ook al over verteld.  

De groep van Petty had zich geweldig voorbereid door het Weilust lied goed aan te leren en mee 

te zingen. Daarbij mocht Petty zich ook nog presenteren voor de vakjury, alvorens die zich ging 

beraden over wie nu de uiteindelijke 

winnaar zou zijn. 

U begrijpt dat dit voor iedereen reuze 

spannend was.  

Ik kan u melden dat juf Petty helaas 

geen eerste is geworden. Bij de 

uitslag zagen we dat haar leerlingen, 

die dankzij de moeder van Denise en 

veel bereidwillige ouders om te 

rijden, allemaal aanwezig waren, heel 

erg teleurgesteld waren. Enkelen 

moesten zelfs een beetje huilen. Ze 

hadden het hun juf zo gegund als 

afscheidscadeau van het onderwijs. Dat verdriet was nog het vervelendste van de middag. Voor 

ons was juf Petty uiteraard de beste en in haar woordje tegen de jury had zij zelf al gezegd dat alle 

finalisten door hun finaleplaats eigenlijk allemaal al winnaars waren. 

Ik ben heel erg blij dat deze eer Petty (en met haar dus ook Kbs Weilust, vind ik) te beurt is 

gevallen. Wij zijn heel blij met de ouders en/of leerlingen die Petty 

hebben genomineerd en de vele ouders die met hele leuke, lieve en 

ontroerende reacties hebben gereageerd op onze oproep om te 

stemmen. Wij zien dat graag als een waardering voor ons werk en dat van 

Petty in het bijzonder. 

Aan het einde van dit jaar neemt Petty afscheid van het onderwijs. Dat 

viert zij morgen met team en oud-collega’s. Ik weet zeker dat zij deze 

waardering mee kan nemen in haar pensioen en zal koesteren. 

Allemaal heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage hieraan. 

 

Donderdag en vrijdag zijn de leerlingen vrij. Het team is vrijdag op 

school om te werken aan de laatste loodjes; toetsen verwerken, 

analyses maken, plannen schrijven, rapporten in orde maken, 

oudergesprekken voorbereiden, leerlingen indelen, leerlingen 

doorspreken en mogelijk nog andere zaken regelen voor het nieuwe 

schooljaar. U merkt wel dat er nog veel te doen is voor een 

groepsleerkracht op onze school, waar dus hard gewerkt wordt om 

het onderwijs aan onze leerlingen optimaal te maken. 



Ik wens u een paar mooie vrije dagen met uw kind(eren) en weer een zonnige week mede namens 

het team van Weilust. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Sprundel, directeur 

 

GEVONDEN VOORWERPEN WEEK 22 

 

 
 

VAN KOBER 

 

PTO WEIDETUIN NAAR DE KINDERBOERDERIJ  

 

Laatst zijn de peuters naar kinderboerderij Wolfslaar 

geweest. Ze hebben verschillende jonge dieren gezien 

en geaaid. Kuikentjes, lammetjes, een kalfje en jonge 

geitjes. Er is natuurlijk ook gespeeld in de waterspeeltuin, het klimrek en op de glijbaan. Papa, 

mama, opa of oma mochten mee en kregen van de juffen een lekker kopje koffie of thee. De 

kinderen hebben genoten van dit uitstapje met hun juffen, vriendjes en vriendinnetjes. 

 



Hartelijke groeten van team peutertuin 

Weidetuin, Carolien, Ilse en Rianne 

 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

HEPPIELEVEN NIEUWSBRIEF  

Als u hier klikt, komt u bij de de Heppieleven Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat vol interessante 

zaken over vitaliteit, Heppieleven en aanverwante onderwerpen.  

 

https://mailchi.mp/8d48604502ad/nieuwsbrief-301453?e=9eef5a9a8a

