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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
KBS WEILUST HEEFT EEN NIEUW LOGO!!
In de vorige Weilustwekker heb ik u beloofd wat meer te melden over het nieuwe logo van
onze school dat net voor de herfstvakantie werd onthuld en nu vrolijk over het schoolplein
wappert, afgedrukt op de gloednieuwe banner en op alle toegangsdeuren van de school
prijkt.
Voor diegenen die de onthulling
hebben gemist, zo ziet ons
nieuwe logo er uit.
Wij zijn er blij mee.
De nieuwe huisstijl is vanaf nu
met regelmaat terug te zien in
de communicatie met u.
We vonden dat Weilust toe was
aan een moderner logo.
Tamara Jansen, een van onze
groepsleerkrachten, is erg
creatief. Al vijf jaar lang fleuren
haar creaties op de ramen van
de school de boel behoorlijk op.
Iedereen was echt
gecharmeerd van deze
kinderfiguurtjes. Daarom
hebben we Tamara enkele
jaren
geleden gevraagd eens na te denken over een nieuw logo voor de
school. Toen zij met schetsen kwam van het nieuwe logo wat wij
hebben gekozen, hebben we een professioneel bedrijf gevraagd om
dat logo verder uit te werken en op basis van die vrolijke
kindertekeningetjes een herkenbare huisstijl te ontwerpen. Wij
denken dat dat goed geslaagd is.

Verschillende kinderafbeeldingen in dezelfde stijl zijn inmiddels op een groot aantal ramen
van de school aangebracht. Al met al een vrolijk gezicht als je onze school voorbij rijdt of als
je op de speelplaats rondloopt.
Dus alle krediet voor en lof en dank aan Tamara Jansen.
U ziet het nieuwe logo met de nieuwe kleuren van de school hierboven afgebeeld.
Wat zien we nu? Een jongen en een meisje die op Kbs Weilust leunen en Kbs Weilust
ondersteunen ofwel Weilust “op handen dragen”.
Daarmee wil de school graag zeggen dat ze heel graag voor alle kinderen zorgt en dat
iedereen op de school mag leunen en er op kan en mag vertrouwen.
Maar ook dat we het heel fijn vinden als de school
gedragen en ondersteund wordt door alle kinderen en
hun ouders en dus trots zijn op hun school en er ook iets
voor over hebben.
Wij vinden dat een heel mooi beeld dat past bij de visie
van de school “ZIN IN SCHOOL”.
Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat kinderen
graag naar school komen en ook moeten wij zorgen dat
het onderwijs zin heeft. Dus zinnig is. De kinderen
moeten er belangrijke dingen leren en oefenen die zij
later in het leven nodig hebben.
Ons onderwijs verandert snel en daar past een nieuw beeld bij.
Wij hopen dat u het nieuwe logo ook vindt passen bij hetgeen de school wenst ‘uit te
stralen’.
Wij hebben de onthulling van het nieuwe logo gekoppeld aan de
Kinderboekenweek, omdat de school het dankzij een aantal
bereidwillige ouders voor elkaar heeft gekregen om boeken uit de
‘bibliotheek op school’ uit te gaan lenen voor THUIS.
Nu kunnen de kinderen echt ‘leeskilometers’ gaan maken wat wij
heel belangrijk voor hen vinden. Nu maar hopen en smeken dat u
dat ook thuis gaat stimuleren. We hoeven u vast niet meer uit te leggen
wat het belang van lezen voor een kind is.
Om dat feit te vieren hebben we een cadeautje voor de leerlingen
gekocht. Het wordt een tas waarin ze de te lenen boeken voor thuis
kunnen vervoeren. Op die tas komt hun naam en natuurlijk het nieuwe
logo van de school.
Binnenkort worden de tasjes geleverd en dan krijgt u ze meteen te zien.
Ik hoop dat u van een lekkere extra lange herfstvakantie heeft kunnen
genieten. Het weer zat in ieder geval weer erg mee. We boffen dit jaar wel heel erg.
Voor nu wensen wij u weer een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust.
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie

Beste ouders,
Zoals u wellicht al weet, zijn we op Weilust druk bezig met allerlei ontwikkelingen op rekenen spellinggebied. We werken steeds meer digitaal en adaptief. Dit heeft ook positieve
gevolgen voor de begeleiding van de leerlingen die moeite hebben met bepaalde
vakgebieden.
Er wordt door de werkgroepen nagedacht over aanpassingen in de dyslexiekaarten, om deze
beter aan te laten sluiten bij het huidige onderwijsaanbod. Een belangrijke wijziging die we
nu al met u willen delen, aangezien daar al enkele vragen over binnengekomen zijn bij onze
collega's, is het wel of niet vergroot aanbieden van de Cito-toetsen. Bij navraag bij Cito is
gebleken dat de nieuwe versie van CITO, de 3.0 versie, die wij sinds dit schooljaar in alle
groepen 3-8 afnemen is aangepast aan deze behoefte. Het lettertype en de grootte van de
letters is aangepast, waardoor een uitvergroting geen toegevoegde waarde meer heeft.
Zodra de nieuwe dyslexiekaarten gereed zijn en aangepast voor uw kind, krijgt u een nieuw
exemplaar.
Met vriendelijke groeten,
Hannelore Kwekkeboom, IB-er
GEVONDEN VOORWERPEN

