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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Wij werden begin deze week opgeschrikt door het bericht dat de vader
van onze oud leerlingen Bram, Maartje en Willemijn Kriesels, de heer
Corné Kriesels, afgelopen zaterdag als gevolg van een noodlottig ongeval
is overleden.
Wij hebben de oud klasgenootjes van deze kinderen per mail op de
hoogte gebracht. Langs deze weg wil ik het ook vermelden, zodat
iedereen die dat wenst op de hoogte is en kan reageren naar de familie.
De uitvaart zal zaterdag aanstaande plaatsvinden in Breda.
De heer Kriesels is van grote betekenis voor de school geweest bij de totstandkoming van de
nieuwe fietsenberging aan de zijkant van de school, waardoor de verkeersveiligheid enorm is
toegenomen. Wij zijn hem daar nog steeds erkentelijk voor.
Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Ineke en natuurlijk de kinderen die nu verder moeten
zonder hun lieve en zachtaardige vader.
Wij wensen hen alle sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.
Op school zitten we momenteel precies tussen de eerste formele
ouderavonden van dit schooljaar.
Tot nu toe hoor ik dat er alleen maar fijne gesprekken zijn geweest. Ik
hoop en ga er een beetje van uit dat dat ook vanavond weer het geval
zal zijn.
Ook fijn weer te horen dat bijna iedereen op gesprek komt, zodat we
beiden weten hoe het er met uw kind op school voor staat. Voor het
kind is het altijd heel fijn als papa en mama belangstelling hebben voor hun werk op school.
Het geeft hen ook een veilig gevoel als de meneer of juf en papa en mama dezelfde
informatie hebben en geven als antwoord op hun vragen. Maar dit heb ik u allemaal al wel
eens eerder gemeld.
U bent er inmiddels ook wel van op de hoogte dat het steeds moeilijker wordt om aan goede
invallers te komen.
Soms komt het wel eens voor dat er geen invaller beschikbaar is en dan moeten we werken
met één van onze noodscenario’s; onderwijsassistente, intern begeleider, teamcoördinator
of directeur voor de groep, of erger nog of de groep opsplitsen en verdelen over andere
groepen. In het uiterste geval moeten we groepen beurtelings naar huis sturen, maar dat
zullen we ten alle tijden proberen te voorkomen, maar we weten nu nog niet of, hoe en in
welke mate er weer een griepgolf toeslaat.

Om een beetje voorbereid te zijn op onverwachte
situaties willen we u vragen of u mensen kent met een
onderwijsbevoegdheid die eventueel – al is het maar
voor één of enkele dagen – bereid zouden zijn om in te
vallen op onze school (of eventueel ook andere INOSscholen).
Mogelijk hebt u zelf een onderwijsbevoegdheid en zou
u soms, al was het maar alleen op Weilust, in willen vallen bij noodsituaties. Dat mag ook op
uw eventuele ‘vrije dagen’ zijn als u niet op de eigen school aan de slag bent. In dat geval
uiteraard alleen in het geval van nood.
Op deze manier kunnen we samen proberen de kwaliteit van het onderwijs op onze school
zo goed mogelijk te houden.
Zou u in beide gevallen uzelf of de persoon die u in gedachte hebt willen melden bij mij. Dan
kunnen we mogelijk afspraken maken om ons voor te bereiden op situaties die m.b.t.
invallerstekort kunnen gaan ontstaan.
De bibliotheektasjes zijn gisteren gearriveerd. De kinderen werden er terecht een beetje
ongeduldig van. Ik kreeg bijna dagelijks meerdere keren de vraag of ze nu al binnen waren.
De kinderen hebben er dus blijkbaar wel zin in.
Ik ga de collega’s vragen de tasjes van namen te voorzien
en uit te delen. Dan horen we van de werkgroep
‘bibliotheek op school’ wel wanneer precies begonnen kan
worden met het uitlenen van de bibliotheekboeken voor
thuis.
We hopen echter wel dat u de kinderen goed zult
begeleiden in het zuinig zijn op de boeken en op het tijdig
terug inleveren. Er mogen er natuurlijk geen zoekraken.
Anders hebben anderen er geen plezier meer van.
Ik wens u weer een heel fijne schoolweek.
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust.
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie
GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
Hoi allemaal,
Nog 10 nachtjes slapen en dan is Sinterklaas weer in Breda. Samen met 280 Zwarte Pieten,
4 Hellebaardiers en natuurlijk Amerigo.
Komen jullie ook op 17 november?
We hebben bij dit bericht een aftelkalender gedaan. De eerste 2 vakjes hebben wij alvast
afgevinkt.
Oh ja, vergeet niet te kijken naar de avonturen van Puk en Geluk. Zij zijn van 12 november
t/m 16 november te zien op onze facebookpagina en website en helpen de kinderen van
Breda op weg naar de intocht!
Met vriendelijke groet,
Sinterklaas Comité Breda
sinterklaascomitebreda@outlook.com
www.sinterklaascomitebreda.nl
facebook: sinterklaas comité breda

