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VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers. 
 
Als u deze wekelijkse nieuwsbrief ontvangt heeft uw kind al weer 
herfstvakantie. Verlengd en vervroegd weer dit jaar. Morgen, op 
vrijdag heeft de school een studiedag en maandag na de 
herfstvakantie ook weer een. Dat betekent voor u en de leerlingen 
dus lekker lang vrij van school. Geniet er van. 
 

Wij hopen dat velen van u getuigen zijn geweest van de onthulling van 
het nieuwe logo van de school en dat de leerlingen de attentie die ze na 
de vakantie krijgen op prijs zullen stellen en goed zullen gaan gebruiken. 
Vindt u het nieuwe logo ook mooi? 
Als u niet in de gelegenheid was om te komen kijken, vindt u het logo 
vanaf vandaag ook op de ruiten van alle buitendeuren van de school. 
Het is natuurlijk helemaal in de geest van de figuurtjes die wij voor de 

zomervakantie op de ramen van de school aan hebben laten brengen. Die 
zijn immers van het nieuwe logo afgeleid, zodat er een eenheid gaat 
ontstaan in ‘het beeld’ van de school naar buiten. 
Ik zal u in de volgende Weilustwekker iets meer vertellen over het logo. 
 
Dit alles hebben we laten samenvallen met de afsluiting van de 
Kinderboekenweek. Zodat er een logisch verband is met het kleine 
cadeautje, lezen, de bibliotheek op school en de Kinderboekenweek. 
 
Wij willen u ook graag nog bedanken voor de grote mate van 
belangstelling die wij afgelopen vrijdag mochten ervaren bij het uitgebreide ‘kijkje in de 

klas’, waar ouders en leerlingen een speurtocht door de school 
konden maken op zoek naar vriendjes en vriendinnetjes in het 
kader van ‘Kom er bij’, het motto van de Kinderboekenweek dit 
schooljaar. 
Heel fijn om het enthousiasme van ouders en leerlingen in de 
school te zien. 



We zien hierdoor dat de betrokkenheid van ouders bij de school groot is en steeds lijkt te 
groeien. Dat moet ook de kinderen een goed gevoel geven. 
 
Na de herfstvakantie gaat de wintertijd al weer in 
en gaan we nadenken over feesten en activiteiten 
in de geest van “Sint Maarten”. Dus meer 
herfstachtige gebeurtenissen en zal het mooie 
weer waarvan we nu al zo lang mogen genieten 
weer verminderen. Maar ook dat geeft weer 
ruimte voor mooie dingen zoals ‘Sinterklaas’, 
‘Kerst’ en wat verder weg in de winter ‘carnaval’.  
Ik hoor om mij heen dat werkgroepen van ouders en leerkrachten al bijeenkomsten plannen 
om een leuk feest voor te bereiden. 
Ik wens u een heel fijne tijd volgende week en hoop iedereen in goede gezondheid op school 
te mogen begroeten op dinsdag 23 oktober. Geniet van elkaar en neem daar de tijd voor. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust. 
 
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 
 

GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 

VAN KOBER 

KINDERBOEKENWEEK PEUTERTUIN WEIDETUIN 
Vanwege de Kinderboekenweek zijn de kinderen van peutertuin Weidetuin bij juf Aggie op 
bezoek geweest. Eerst heeft een oudste kleuter voor de hele groep een stukje voorgelezen. 
Daarna mochten de kleuters een peuter opzoeken en hun boek aan hen voorlezen. Ook 
heeft een aantal kinderen uit groep 8 voorgelezen bij de peutertuin Weidetuin, wat 
supergoed ging. Natuurlijk is het plezier in taal en boeken met elkaar heel belangrijk. Door 



dit soort kleine bezoekjes over en weer wennen de peuters eraan hoe het er aan toe zal 
gaan straks op de basisschool. De grotere kinderen leren zorgzaam om te gaan met de 
jongere kinderen. Het stimuleert ook de zelfstandigheid van de kinderen. De peuters leren 
de kleuters en de juf kennen, waardoor het weer een stukje gemakkelijker wordt als zij zelf 
naar school gaan.  
 
Hartelijke groeten, Carolien, Ilse en Rianne  
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 


