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29-02 Informatie over tekenlessen voor kinderen  

 

VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Het is al duidelijk te merken dat we richting 
einde schooljaar gaan. 
Aanstaande vrijdag vieren we op de wijze die 
onze koning voorstaat ‘Koningsdag’, met veel 
sportieve activiteiten.  

Volgende week donderdag staat er een mooi programma klaar om 
Pasen te vieren. Dat doen we natuurlijk met een serieus tintje, maar 
zeker ook met veel plezier. We vieren het nieuw leven, de lente en 
een nieuw begin.  

Tussendoor zijn er ook een aantal ‘uitjes’ 
gepland en zelfs hier en daar een schoolreisje. 
Dat moet dus een leuke tijd worden. 
Ik hoop dat de kinderen er veel van leren, maar vooral veel plezier aan 
gaan beleven en met enthousiaste verhalen thuiskomen. 
Op Goede Vrijdag zijn de leerlingen al vrij als extraatje voor een 
heerlijke meivakantie. 

Na Bevrijdingsdag 5 mei stappen we de laatste periode van het jaar in. 
 
Uiteraard spelen er ook serieuze zaken. Zo mag groep 8 volgende 
week laten zien wat ze de afgelopen 8 jaar op onze school 
geleerd hebben. Zij maken dan de Cito-toets voor het 
basisonderwijs.  
Na de vakantie maken de groepen 7 de Cito-entreetoets, zodat 

we weten waar de leerlingen nog aandacht aan mogen besteden en we al 
een beetje een idee kunnen krijgen in welke richting zij geadviseerd 
mogen worden.  
Ook een beetje spannend dus. Althans dat zien wij. Ik begrijp dat ook, 
maar het zou fijn zijn als elk kind daar met zelfvertrouwen aan zou 
kunnen beginnen en zich daar minder gespannen voor zou voelen. Wij 



proberen het op school zo ‘gewoon mogelijk’ te benaderen en we hopen dat u er thuis ook 
niet al te veel druk op legt. Daarmee gaat namelijk niemand beter presteren. Laten we het 
laten lopen zoals het komt. 
 
Volgende week wordt in onze wijk (ook op veel andere plaatsen in Nederland) het praktische 
verkeersexamen gereden onder toezicht van veel 
toezichthouders of controleurs, die nagaan of iedereen zich aan 
de regels houdt en de verrichtingen goed uitvoert in het 
verkeer.  
Wat ook heel leuk is om te vermelden, is dat iedereen van de 
groepen 7 geslaagd is voor het theoretisch deel van dat 
examen. Wij zijn trots op onze groepen 7 en ik ben trots op mijn 
collega’s uit de groepen 7 die het blijkbaar weer goed hebben uitgelegd en hebben begeleid. 
 

Mogelijk hebt u er in de media iets van meegekregen dat het vorige 
week ‘buitenlesdag’ is geweest op veel scholen. Voor Weilust was 
dat een extra uitdaging, omdat we – met name in de groepen 3 en 
steeds vaker ook in andere groepen – al veel aan spelend leren (en 
dus ook buiten zijn) doen. Er is dus veel gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid om dat nog eens extra te benadrukken. 
  

Vorige week woensdag is het team aan de slag geweest met de herhalingsdag BHV (Bedrijfs- 
HulpVerlening). Wij hebben maar liefst 15 opgeleide Bhv’ers op onze school. Ruim 
voldoende voor 750 mensen ! 

We hebben weer alles herhaald wat belangrijk is 
bij de EHBO (eerste Hulp Bij Ongelukken) en bij 
brand, zoals melden, handelen en blussen. 
Dit moet u toch weer een veilig gevoel geven, als 
u ook nog weet dat we twee keer per jaar een 

ontruimingsoefening houden, samen met Kober, de kinderopvang.  
 

Ik wens u weer een heel fijne week. Komt u gezellig 
aanmoedigen of kijken bij de Koningsspelen? Vinden de kinderen vast 
leuk! 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 

 
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 
 
KONINGSSPELEN GROEP 1 T/M 4 
Morgen starten we de Koningsspelen gezamenlijk om 8.30 uur op het 
schoolplein met de Pasapas-dans. Oefent u ook vast?! De kinderen 
gaan na de opening met hun docent mee naar binnen. De docenten 
zullen in de buurt van 'hun toegang' staan. Er is dus geen inloop bij de 
klassen. Deze dag zorgt de Ouderraad voor fruit, drinken en wat 
lekkers. Mocht uw kind specifieke dieet- en of eetgewoontes hebben, 
vragen wij u zelf wat mee te geven.  



De spelletjesochtend eindigt op gewone tijd om 11.45 uur. Na de middagpauze gaan de 
kinderen gewoon naar de klas om daar nog een oranje-lesprogramma te hebben. 
 

Er komen weer veel ouders helpen en daar zijn we blij om! Als u 
hulpouder bent, komt u dan na de gezamenlijke opening, rond 8.40 
uur naar de aula. Daar volgt de uitleg van de spellen en het verloop 
van de ochtend. De spellen starten klokslag 9.00 uur.  
Elke groep is verantwoordelijk voor het verloop van 1 spel, waardoor 
een spel lekker blijft lopen en er variatie kan komen afhankelijk van 
de leeftijd van de kinderen. Met vier ouders kunnen er steeds  

2 ouders met de groep en leerkracht meelopen en de andere 2 ouders blijven bij het spel. 
Halverwege de ochtend kan dan gewisseld worden.  
 
Tot morgen allemaal, 
 
De Ouderraad 


