
 
 

 

 

 

Schooljaar: 2018-2019  Nummer: 5   Datum:  20 september 2018 

 

BIJLAGE 

 

05-01 Kober vraagt vrijwilligers voor het overblijven  

   

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Afgelopen vrijdag hadden we voor de eerste keer een ‘informatiemiddag’ 

met medewerking van de leerlingen die de informatie aan hun ouders zelf 

verzorgden. De leerkrachten hadden een grote variatie van werkvormen 

bedacht en het enthousiasme van de leerlingen en hun leerkrachten was 

heel leuk. Ik hoop dat de ouders die er waren het ook op prijs hebben 

gesteld.  

Ik moet dus terugkomen op de uitspraak van vorige week in deze Weilustwekker dat de 

belangstelling van ouders bij de (‘traditionele) informatieavonden’ aan het teruglopen is. Volgens 

informatie van de leerkrachten was er van veruit de meeste leerlingen in hun groepen één of 

meerdere belangstellenden.  

Persoonlijk ben ik heel blij met dat gegeven. Ons streven is bij elk oudercontact toch minstens 80% 

van de ouders te bereiken. 

Wij zullen uw mening over de organisatie vragen tijdens de eerstvolgende ouderavonden. 

 

De afgelopen week was de eerste vergadering met de medezeggenschapsraad. Er is opnieuw 

gesproken over ‘andere schooltijden’. Dit onderwerp komt opnieuw op de agenda en we gaan 

bekijken of het mogelijk is om andere schooltijden m.i.v. het schooljaar 

2019-2020 te realiseren voor Weilust.  

De afgelopen periode heeft de school verschillende malen vragen 

gekregen over dit onderwerp. Die zijn allemaal (CC naar de MR) 

persoonlijk beantwoord. Ik zal u via dit kanaal op de hoogte houden van de gang van zaken. 

 

Aan het eind van de week (gr. 3,4 en 5) en volgende week (gr. 6, 7 

en 8) organiseren we weer de sportdagen. Daar is altijd heel veel 

hulp bij nodig (wegbrengen, halen, klokken, meten, harken enz., 

enz.) en het is heel fijn en gezellig als er ouders zijn die 

aanmoedigen, troosten en ‘meeleven’.  



Ik hoop dus dat velen de weg naar het sportveld weten te vinden. Dat maakt de dag veel 

gezelliger. 

 

Bij de informatieavonden is u allemaal gevraagd weer een nieuw SOS-formulier in te vullen. Wij 

beseffen dat dat u steeds weer tijd kost en willen er u liever niet mee lastig vallen. Maar om twee 

redenen hebben we besloten er u toch jaarlijks opnieuw naar te vragen. 

Enerzijds is het van belang dat de school bij calamiteiten goed op de 

hoogte is over hoe ouders te bereiken zijn overdag, dat we de juiste 

telefoonnummers hebben (zowel van papa, als mama als de 

werkgevers), wie de huisarts of tandarts is, waar het kind verzekerd is, 

wie we kunnen bellen bij afwezigheid van de ouders enz., enz. In de 

praktijk blijkt jaarlijks bij elke leerlingen wel het een en ander 

veranderd te zijn. Het is voor de veiligheid en het welzijn van uw kind belangrijk dat u snel ter 

plaatse kunt zijn (of dat we snel met u kunnen overleggen) als er onverhoopt iets aan de hand is 

met uw kind. 

Anderzijds willen we in het kader van de AVG, die mei jl. veel 

meer aandacht heeft gekregen, u jaarlijks vragen of uw kind 

gefotografeerd mag worden en waar wij dat al dan niet voor 

mogen gebruiken. ‘Wie zwijgt, stemt toe’,  gaat in deze 

gevallen niet op. U moet persoonlijk toestemming geven en 

dat bevestigen met een handtekening (van beide ouders). 

Daarbij willen we u jaarlijks laten beloven dat u geen foto’s van anderen online zet, zonder daar 

schriftelijke toestemming voor te hebben van de betrokkenen (hun ouders). 

En tenslotte willen we – jaarlijks schriftelijk – bevestigd hebben of wij uw gegevens door mogen 

geven aan ouders van andere leerlingen uit de groep van uw kind, zodat onderlinge afspraken 

gemaakt kunnen worden. Dit laatste namelijk wordt door vele ouders op prijs gesteld.  

Ik hoop dus van ganser harte dat u jaarlijks dit formulier weer volledig ingevuld op school inlevert, 

zodat we de veiligheid van het kind optimaal kunnen bewaken en samen goed voldoen aan de 

wetgeving omtrent privacy. 

Ik wens u, mede namens het team van Weilust weer een heel fijne (school)week. 

Met vriendelijke groet, 

 

Hilda Delacourt en Kees van Sprundel,  directie    

 

Ouderportaal Parnassys 

Vanaf maandag 24 september 2018 worden in het ouderportaal van Parnassys de 

onderstaande notities voor u toegankelijk. Dit is niet met terugwerkende kracht, dus alleen de 

notities die vanaf 24 september 2018 worden aangemaakt zijn zichtbaar. U krijgt geen melding als 

er een nieuwe notitie is aangemaakt, tenzij anders is afgesproken.  

• Dyslexiekaart 

• Oudergesprek 

• Ouderavond 

• Conflictregistratie 



• Ondersteuningsteam 

Mocht u niet meer beschikken over uw inloggegevens dan kunt u die bij onze administratief 

medewerkster Madelon (madelon.bakker@inos.nl) opnieuw aanvragen.  

 

GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 
 

VAN KOBER 

 

SPORT EN SPEL TIJDENS OVERBLIJVEN   

Beste kinderen en ouders van tso Weilust & bso Weidetuin, 

 

Pedagogisch medewerkers Pieter en Nina zijn allebei gestart met een hbo-opleiding. Dat is op zich 

natuurlijk hartstikke goed nieuws voor hen. Doordat zij pas laat hun definitieve lesrooster hebben 

gekregen, weten we pas sinds kort zeker dat Pieter praktisch niet meer inzetbaar zal zijn. In elk 

geval niet tijdens de schoolweken. Bij Nina zijn er ook minder mogelijkheden, maar gelukkig zien 

we haar nog wel op regelmatige basis.  

Gelukkig hebben we Sophie als nieuwe collega in ons team gekregen. Sophie is 22 jaar en woont in 

Zevenbergen. Ze heeft haar dilpoma CIOS Goes/Breda niveau 4 behaald. Ze geeft nu al met veel 

plezier diverse sportactiviteiten bij tso Weilust en bso Weidetuin. Samen met haar collega’s maken 

we er een gezellige en sportieve tijd met de kinderen.  

In het sportschema hieronder zie je wanneer welke groep aan de beurt is om te sporten. De 

midden en bovenbouw worden begeleid door sportkracht Sophie in de grote gymzaal. De 

onderbouw wordt begeleid door sportkracht Michelle in de kleine gymzaal. 

 

Hartelijke groeten van team  
overblijven kbs Weilust 
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  Week  Maandag      Dinsdag    Donderdag           Vrijdag  

Week 36 7/8 6 5 4 

Week  37 4 7/8 6 5 

Week 38 5 4 7/8 6 

Week  39 6 5 4 7/8 

Week  40 7/8 6 5 4 

Week  41 4 7/8 6 Herfstvakantie 

Week 42 Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 

Week 43 Herfstvakantie 5 4 7/8 

Week 44 7/8 6 5 4 

Week 45 4 7/8 6 5 

Week 46  5 4 7/8 6 

Week 47  6 5 4 7/8 

Week 48 7/8 6 5 4 

Week 49 4 7/8 Sinterklaas Sinterklaas 

Week 50 5 4 7/8 6 

Week 51 6 5 4 Kerstvakantie 

Week 52 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 

 


