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BIJLAGE  

16-01 Chatime nieuwsbrief december 2018 

16-02 Chatime zoekt redactieleden  

16-03 Happy hour for happy ouders 

   

VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 

We staan er goed voor! We gaan twee heerlijke vakantieweken 
tegemoet, in de gezelligste tijd van het jaar. 
Ik hoop dat u er met uw kinderen en naasten optimaal van kunt 
genieten. 
Op school hebben we alle pogingen gedaan om de kinderen 
duidelijk te maken waar Kerstmis over moet gaan, maar hebben 

ook aandacht gehad voor de andere geneugten van het leven. We nemen de tijd om gezellig 
van een lekkere gezamenlijke maaltijd te genieten en hebben in de lokalen en de omgeving 
van de school alle symbolen die met Kerst te maken hebben aan laten brengen. We genieten 
dus ook van fonkelende lichtjes in een veilige kerstboom, en engeltjes op de ramen. Hebt u 
de nieuwe vlag al in de mast zien hangen van het thema ‘kerst’? Steeds weer een feestelijk 
gezicht om steeds een nieuwe vlag te zien wapperen toch? 
Maar bovenal zijn we bezig met het Kerstverhaal en komen 
de kinderen dagelijks langs de levensgrote Kerststal in de 
aula, die met veel liefde door de ouders van de ouderraad 
werd opgesteld.  
Die stal herinnert de leerlingen steeds waar het met Kerst 
werkelijk om gaat; de geboorte van een bijzonder Kind! 
Een woord van dank moet hier ook uitgaan naar de ouders 
die al het lekkers hebben klaargemaakt en gesponsord 
waar we vanavond weer van mogen gaan genieten. Als ik dit schrijf, heb ik het nog niet 
gezien, maar ik weet bijna zeker dat het fantastisch zal zijn, net zoals voorgaande jaren. Dus 
heel, heel, heel hartelijk bedankt. 
Op deze manier zorgen we samen voor onvergetelijke momenten voor onze leerlingen. Uw 
kinderen. 
 



Graag wil ik de ouders – en andere betrokkenen – die een 
gift hebben afgegeven op school voor de Voedselbank ook 
hartelijk bedanken. Op het verzamelpunt ‘Weilust’ werden 
binnen een week tijd maar liefst meer dan 90 artikelen 
afgegeven. Weer meer dan vorige keren. 
Heel fijn! Wij leren onze kinderen dan ook op een mooie 

manier te denken aan en rekening te houden met anderen die het mogelijk minder goed 
hebben dan wij zelf. Bedankt! 
 
Enkele ouders hebben ons aangesproken op het gegeven 
dat bovenbouw leerlingen vaak hun fruit niet opeten 
omdat ze er geen tijd voor nemen omdat ze willen gaan 
spelen. Dat begrijpen we ook. We hebben inmiddels een 
uitdagende omgeving op de speelplaats gecreëerd en die 
willen de kinderen natuurlijk gebruiken. We hebben 
onderling afgesproken dat we op zoek gaan naar 
momenten onder schooltijd om tijdens de lessen het fruit te eten, zonder dat het 
lesprogramma daar ernstig onder lijdt.  
We willen dan echter wel van u vragen om het fruit geschild en/of schoongemaakt mee naar 
school te geven in een plastic bakje en eventueel drinken te verpakken in een drinkbeker. 
U weet van ons dat koek- en snoepwerk, drinkpakjes en drankblikjes niet op prijs worden 
gesteld. We gaan er van uit dat u uw kind ook graag gezond op ziet groeien, dus zult u hier 
vast aan mee willen werken. Daarbij komt dat het milieu ten goede. Ook iets wat we de 
leerlingen graag mee willen geven. 
 

Ook krijgen we met regelmaat de vraag of de 
Weilustwekker niet via PARRO verzonden kan worden. Dat 
blijkt te kunnen.  
Wij gaan goed bekijken hoe we dat het best aan kunnen 
gaan pakken. Weer andere ouders zeggen wel het niet fijn 
te vinden om de Weilustwekker op een klein schermpje te 
lezen. Daarom willen we u nu al vast melden dat u ook op 

PARRO kunt inloggen op uw computer, laptop of I-pad. Tegen die tijd melden we ook hoe 
dat moet. 
 
Andere lopende ontwikkelingen zijn nog het inval-
stappen-plan voor het geval Leswerk (de organisatie 
die vervangers voor onze scholen plant) geen invallers 
meer heeft en wij de waarneming bij verlof en/of 
ziekte zelf in moeten gaan vullen. 
Mocht er onverhoopt een ernstige griepgolf komen 
moeten we toch voorbereid zijn. Dat is het inval-
stappen-plan.  
Wij proberen met man en macht te voorkomen dat we leerlingen naar huis moeten sturen, 
maar misschien is het toch een keer nodig en dan is het goed om een plan te hebben. 
 



Graag wens ik iedereen die dit leest een 
fantastische vakantie met heel veel sfeervolle en 
betekenisvolle dagen, samen met iedereen die u 
lief is, met een leuke jaarwisseling. 
En voor daarna wens ik graag iedereen een 
geweldig, kleurrijk, hoopvol, liefdevol en bovenal 
gezond 2019 toe. 
Ik hoop iedereen dan ook in 2019 opnieuw gezond 
te mogen verwelkomen op school. 

 
Met vriendelijk kerstgroet, mede namens het team van Kbs Weilust, 
 
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 
 
GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

KERSTVIERING MICHAELKERK 
 
Zoals elk jaar houden we ook ditmaal een feestelijke gezinskerstviering in de Michaelkerk op 
24 december om 19.00 uur.  
 
Wij zouden het erg leuk vinden als ook dit jaar weer een paar leerlingen van kbs Weilust mee 
zouden kunnen/willen spelen in het kerstspel. Ze hoeven alleen maar uit te beelden, er is 
voor hen geen tekst. 
 
We hebben minimaal 12 kinderen nodig, een paar meer kan ook:  Jozef, Maria, 2 
herbergiers, 3 koningen, een ezel, 2 tot 4 engelen en 2 of 3 herders.  
De andere kinderen zijn natuurlijk van harte welkom om te komen kijken, in de processie 
mee te lopen om het kindje in de kribbe te leggen en om in het gelegenheidskoortje mee te 
zingen, mét muziekinstrumentjes. Voor de viering wordt er een beetje geoefend. 



 
Je kunt contact opnemen met: margaderidder@hotmail.com 
 
Ik hoop snel van jullie te horen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marga de Ridder 

mailto:margaderidder@hotmail.com

