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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Wat is het toch een feest om alle PARRO berichten
van de hele school te kunnen lezen en getuige te
mogen zijn van alle bijzonderheden die in de
groepen gebeuren en die interessant genoeg zijn
om aan de ouders te laten zien of horen.
Wat te denken van de activiteiten rond het
bewegend en spelen leren in de onderbouw. Het is prachtig om het plezier tijdens het ‘leren’
te zien bij de kinderen. Het werken met ‘Topondernemers’ in de groepen 4 t/m 8, de
appelmoesdag in een 1-2 groep, de weekbeloning van groep 4, waardoor ze in Halloweenkostuum naar school mochten komen.
En dan nog maar niet te spreken over de berichten over jarigen, ‘kindjes van de dag’,
‘hulpjes van de dag’, leerlingen die een diploma voor iets gehaald hebben en zo kan ik nog
wel even doorgaan. Je wordt er in ieder geval heel vrolijk en
trots op de school van.
In een van de berichten stond te lezen dat er een schrijver op
school was geweest. Dat verbaasde me wel, want die komen
zelden gratis en ik wist van niets. Bleek het onze eigen
juffrouw Ellis Jansen te zijn. Zij heeft inderdaad namelijk een
mooi prentenboek geschreven. Het is getiteld Youki gaat op
avontuur en het is een prachtig boek voor het jonge kind, wat
nu ook in alle groepen van de onderbouw in de leeskast staat.
Mocht u het interessant vinden, het is ook te koop bij de Rohashop in onze wijk. Beslist een aanrader. Misschien is een prentenboek van een ‘bekende
schrijver’ een leuk geschenk in de decembermaand.
Maar een topper van de afgelopen week was het bezoek
van de groepen 3 aan het filiaal van Albert Heijn hier op
de Bisschopshoeve. De kinderen werden als het ware
gefêteerd. Ze mochten alles zien en doen wat met de
supermarkt te maken had, tot het zelf scannen van de
boodschappen toe en ze kregen voor de hele school –
naast persoonlijke cadeautjes – nog een heleboel
cadeautjes mee voor de rest van de school. Zo kregen we
de restanten van de actie ‘Koekenbakkers’, waardoor nu
bijna iedereen van de school het hele alfabet compleet heeft van die letter-bakvormpjes.

Daarnaast kregen we ook alle restanten van dat filiaal van de actie ‘Scool-campus’. De school
heeft nu weer heel veel potloden, geodriehoeken, balpennen en schriften om uit te delen
Namens de school wil ik het Filiaal van Albert Heijn heel hartelijk danken voor de
gastvrijheid, de presentjes, maar vooral voor de leerzame momenten die onze leerlingen
geboden werden.
Ik word bijna dagelijks gevraagd door de leerlingen waar de tasjes nou
eigenlijk blijven die ik hen met het bekendmaken van het nieuwe logo heb
beloofd. Ik moet hen het antwoord schuldig blijven. Ze zijn al lang geleden
besteld en ze zouden deze week geleverd moeten gaan worden, maar ze
zijn er nog niet en we willen toch echt de boeken uit gaan lenen voor
thuis. Dus het spijt me. We moeten nog even wachten. De tasjes en de
boeken voor thuis horen toch bij elkaar !
Volgende week zijn al weer de eerste individuele
oudergesprekken van het jaar. U wordt geïnformeerd
over de gang van zaken van uw kind op school.
Ik heb op Parro soms gemerkt dat de
ouderavondplanning hier en daar heeft gehaperd. Onze
excuses daarvoor. Ik hoop dat iedereen op deze manier
toch een afspraak heeft kunnen maken met de
leerkrachten. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat
alle ouders – bij voorkeur samen – naar deze
ouderavonden komen om de voortgang van de ontwikkeling te bespreken.
We moeten samenwerken en dat kan alleen maar als we beiden in gesprek zijn en het eens
worden over wat goed is voor uw kind – onze leerling - of juist niet. Ik hoop u dus allemaal
te kunnen begroeten. Mocht u andere functionarissen van de school willen spreken (intern
begeleider, remedial teacher, plusklas leerkracht, impulsgroep leerkracht, taalklasleerkracht
of directeur ) verzoek ik u vriendelijk een separate afspraak met de betreffende persoon te
maken, zodat er rekening gehouden kan worden met uw verzoek.
Neemt u allemaal weer deel aan de periodieke
enquête, die u in kunt vullen terwijl u wacht. U
vindt die op de tafeltjes op de gangen.
Graag tot volgende week.
Ik wens u een heel fijne week, ondanks de
totaal andere weersomstandigheden dan een
aantal weken geleden. Het is weer tijd voor de
herfstachtige en winterse ‘gezelligheid’.
Met vriendelijke groet, mede namens het
team van Kbs Weilust.
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie

Beste ouders/verzorgers,
Voor het opbergen van de MUZIEKINSTRUMENTEN van onze school hebben we een KAST op
de kop getikt.
Deze kast is in zeer goede staat maar wel wat saai...Wie van de ouders zou deze kast op
school WILLEN KOMEN SCHUREN EN IN DE WITTE LAK ZETTEN? Dan pimpen wij hem verder
op en kunnen de kinderen straks met veel plezier instrumenten uit deze kast gebruiken om
de muzieklessen nóg leuker te maken!
Opgeven kan bij Juf Tamara (groep 3) of bij Juf Ellis (groep 2-3). Alvast enorm bedankt!
Beste ouders/verzorgers,
Krijgt u bij het aankomende oudergesprek de tip van de juf of meneer om met uw kind elke
dag te OEFENEN MET LEZEN?
Onderstaande link is goed te gebruiken ter ondersteuning bij het samen lezen met uw kind,
onder andere in het geval van dyslexie. Het bevat een e-book met praktische tips om het
samen lezen makkelijker te maken.
veel leesplezier!
https://www.dyslexie-express.nl/c-4317186/e-book-al-is-het-maar-10-minuten/
Met vriendelijke groeten, Hannelore Kwekkeboom
BEZOEK AAN DE AH
Afgelopen dinsdag zijn we met de groepen 3 op bezoek geweest bij de Albert Heijn. Bij
aankomst mochten we allemaal een echte sloof aan, kregen een Albert Heijn petje op en een
eigen naamkaartje. Toen mocht de ene groep achter de kassa en de andere groep kreeg een
rondleiding. Bij de kassa mochten we echte boodschappen scannen! Bij de rondleiding zijn
we in de koelcel geweest en mochten we bij de kaasafdeling zo’n grote kaas vasthouden (wij
weten nu dat die niet echt zijn). Toen we naar huis gingen kregen we ook nog een tas met
wat lekkers te drinken en eten en lettervormpjes om koekjes mee te maken. Voor de school
hebben we ook nog allemaal schoolspullen van de schoolcampus gekregen en nog veel meer
lettervormpjes die we gelijk dezelfde middag hebben uitgedeeld aan alle kinderen van de
school.
Het was een hele leuke en leerzame ervaring!
Met vriendelijke groet, leerkrachten groepen 3

Taalklas volwassenen KBS Weilust
Vanaf september zijn de lessen van de Taalklas volwassenen
gestart. De groepen stromen vol en extra hulp is daarom
meer dan welkom.
De lessen vinden plaats op de maandag- en vrijdagochtend.
Hulp voor een dagdeel of een enkele les is ook welkom. Er zal
een vrijwilligersvergoeding tegenover staan.
Wilt u graag helpen bij de Taalklas?
Wij zoeken vrijwilligers voor:
- Het lezen met volwassenen
- Het spreken met volwassenen
- Het schrijven van de Nederlandse taal
- Ondersteuning bij de lessen
Heeft u interesse? Dan kunt u zich melden bij
Shana Huizinga. Zij is leerkracht Taalklas volwassenen op
maandag- en vrijdagochtend. Ook is zij leerkracht van groep
6A op woensdag en donderdag. U kunt een e-mail sturen of
bellen: shana.huizinga@inos.nl of
06 - 41 51 09 09. Het is natuurlijk ook mogelijk om te komen
kijken tijdens de Taalklas van 8.30 - 11.45 uur.
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