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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

De afgelopen week hebben de belangrijkste activiteiten op school in het 

teken gestaan van informatie geven. 

De groepen 1  tot en met 3 en 8 hadden nog een bekende ‘ouderwetse’ 

ouder-informatie-avond, waarbij de leerkracht u de bijzonderheden van 

dat betreffende jaar toelichtte en kreeg u de informatie ook nog ‘op 

schrift’ via PARRO.  

De overige groepen krijgen de nieuwe variant van informatie geven, 

namelijk met medewerking van de leerlingen zelf. Ik hoop dat diegenen die aanwezig zullen zijn 

dat allemaal op prijs stellen. 

Wat mij wel van het hart moet is dat ik – voor Weilust-

begrippen – een relatief lage opkomst van ouders constateerde. 

Normaal gesproken gaan we er op Weilust van uit dat minstens 

80% van de ouders gehoor geeft aan uitnodigingen voor 

gesprekken en informatie over de leerlingen (Dat geeft het 

criterium van ouderbetrokkenheid 3.0 aan, waar wij altijd met 

gemak aan hebben kunnen voldoen). Maar deze keer zag ik 

helaas maar plm. 60% van onze leerlingen vertegenwoordigd 

door hun ouders.  

Dat u niet beiden kunt, begrijpen we, maar eerlijk gezegd verwachten we altijd minstens één van 

de ouders. Dat geldt overigens niet bij de facultatieve gesprekken; het kennismakingsgesprek aan 

het begin van het jaar en het laatste ouderavondgesprek op het einde van het jaar. Daar laten we 

u zelf graag de keuze, naar gelang hetgeen u met ons of de leerkracht wil delen.  

Maar daar tussen liggen toch nog enkele oudercontacten, waarvan wij vinden dat het belangrijk is 

om elkaar uitgebreid te spreken.  



De bedoeling is dat dat steeds vaker gaat plaatsvinden in 

aanwezigheid van uw kind. Wij zijn van mening dat de leerling 

steeds meer de regie over zijn eigen ontwikkeling en onderwijs 

dient te krijgen en daar in mee kan en mag denken. En dan is de 

aanwezigheid van de ouders natuurlijk nog steeds van belang. 

We willen graag bij een volgende gelegenheid u de vraag 

voorleggen over de veelheid en inhoud van de 

oudercontactmomenten. Misschien vindt u het te veel?  

Wij blijven zoeken naar de beste manier om met ouders te communiceren over de ontwikkeling 

van hun kind(eren), omdat we de betrokkenheid belangrijk vinden voor de leerling. Het moet fijn 

zijn voor elk kind om te weten en zien dat papa en mama belangstelling hebben voor hetgeen 

hij/zij doet op school. Daarbij geeft het een kind een heel veilig gevoel als zijn/haar ouders het 

goed kunnen vinden met hun juf of meneer. Dat moet dan ook ons streven zijn. 

 

U hebt deze week weer eens via PARRO een 

(herhaald)  bericht gekregen over het ‘Jeugdfonds 

Sport en Cultuur’. Dat was ook al vermeld in de 

vorige Weilustwekker als bijlage.  

Ik vind het van belang dat alle ouders hiervan 

weten. U krijgt via onder andere de 

Weilustwekker vaak een aanbod voor een sportieve of culturele activiteit voor de kinderen. Wij 

zouden het heel jammer vinden dat kinderen kansen op deelname mis zouden lopen omdat de 

geldmiddelen in het gezin (tijdelijk) niet toereikend zijn. Daarom is het voor iedereen van belang 

om te weten dat er fondsen bestaan die financieel bij kunnen sopringen. Dat betreft zowel voor 

contributie als  hulpmiddelen die nodig zijn voor deelname. 

Wij begrijpen dat het vervelend kan zijn om zo’n aanvraag te doen en soms lijkt dat ook 

gecompliceerd. Maar in die gevallen is er ook altijd hulp 

beschikbaar. De school-CJG’er (in ons geval Danielle Ritsema) is 

altijd bereid u daarbij te helpen, al dan niet tijdens haar 

tweewekelijkse spreekuur op donderdagochtend op school. 

Dan hoeft de school er zelfs niet van te weten. 

Ik hoop dat u van dit aanbod gebruik maakt als het ooit eens een keer nodig is.  

Ieder kind wil er bij horen en wil deelnemen aan samen leuke dingen doen die bij hem of haar 

passen. 

 

Ik hoop echt dat ik van elk kind ouders mag begroeten morgen op de informatiemiddag nieuwe 

stijl voor de groepen 4 tot en met 7. Uw kind heeft zijn/haar best gedaan om dit voor te bereiden 

en ook de leerkracht van uw kind heeft extra tijd en moeite besteed om voor u een betekenisvolle 

presentatie te maken. Ik wens u weer een heel fijne week. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust. 

 

Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 

 



 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN  

 
 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 
 Beste allemaal, 

  

De reporters van ChaTime News4kids zijn zaterdag 15 september aanwezig tijdens het Minibarst 

festival in het Valkenberg. Om 14.00 uur wordt het minifestival geopend door de 

Kindercultuurnachtburgemeester én de grote burgemeester. Die middag is er super veel te doen 

voor kinderen en kunnen zij kennis maken met veel muziek, maar ook kennis maken met JOGG en 

Chatime. JOGG vertelt je alles over gezond en lekker eten en ChaTime vertelt je alles over het 

nieuws in jouw stad, speciaal voor en door kinderen.  

Wil jij op de foto, film of website, kom dan zaterdag naar het Valkenbergpark.  

ChaTime is altijd op zoek naar jouw nieuws. Heb jij iets cools te vertellen, wil jij foto’s maken in 

jouw wijk of buurt, zit je ergens mee wat aandacht verdiend, vertel jij alles over jouw school? Mail 

dan de redactie: redactie@chatime.nl       

 

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. 
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