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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Op school zijn we momenteel druk aan de slag om in
goede samenspraak met de medezeggenschapsraad
‘andere schooltijden’ zo goed mogelijk ‘in te richten’.
Volgend schooljaar gaan we, zoals u inmiddels al wel zult
weten, van start met de andere schooltijden. De
afgelopen week is er een pilot geweest tijdens de kleine
pauze met de twee shifts, om na te gaan wat de beste keuze is.
De leerlingen en leerkrachten benoemen wat ze als prettig hebben
ervaren en wat er nog nodig is voor een fijne pauze.
Daarnaast is er op 16 mei jl. een vervolgoverleg geweest tussen Kober
en de directie van Weilust.
Het plan van de andere schooltijden is uitvoerig besproken, zodat we
samen op een duidelijke lijn zitten. Weilust huurt namelijk
medewerkers van Kober in om het overblijven goed en herkenbaar te
blijven regelen.
Verder bevragen we elkaar op allerlei scenario’s en we proberen de
communicatie helder en gestructureerd te houden.
We willen natuurlijk allemaal heel graag dat het goed gaat verlopen
en dat de leerlingen en hun ouders er alleen maar gemak van ondervinden.
Ik heb er alle vertrouwen in, zeker omdat alle scholen die ons in dit proces zijn voorgegaan,
na invoering allemaal onverdeeld blij zijn met de
verandering.
Het blijkt veel meer structuur aan de dag te geven voor
leerlingen en het is minder gestrest voor ouders en de
leerkrachten blijken beter hun tijd in te kunnen delen.
Dit zal echter lang niet voor iedereen zo gelden, omdat
iedereen anders is en zaken anders ervaart en/of
indeelt, maar het zijn wel de geluiden die ik hoor.
De nieuwe schooltijden worden van 8.30 tot 14.45 uur.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.
Mocht u vragen hebben dan kunt even binnen lopen of een mailtje sturen naar een van ons.

Morgen neemt de school afscheid van haar oud-conciërge de heer
Walther Antonise. Hij gaat met pensioen. We wensen hem namens alle
kinderen en ouders een welverdiende rustige tijd.
Intussen is onze nieuwe conciërge, Johan van de Haar, die al veel
ervaring opgedaan heeft op andere scholen binnen INOS, al weer
helemaal gewend. Hij heeft het goed naar zijn zin en voelt zich
welkom. Na de zomervakantie wordt zijn taak op onze school verder
uitgebreid.
We zijn momenteel ook op zoek naar enkele nieuwe collega
groepsleerkrachten. Ik moet zeggen dat het lastiger wordt om collega’s
te vinden. Zij hebben een mooi aanbod op veel scholen en kunnen maar kiezen waar ze heen
willen. Nu hopen dat er nog twee goede kandidaten komen
voor Weilust, zodat we na de zomervakantie met een
volledige bezetting kunnen starten.
Ik houd u op de hoogte.
Momenteel wordt gekeken naar de grootte van de
verschillende groepen. We weten al in grote lijnen welke
leerkracht in welke groep komt, maar nog niet wat de
groepssamenstelling is en bij welke leerkracht die groepen
dan gaan komen. Dat is de volgende uitdaging. We zullen het
u tijdig melden, want we weten dat het spannend kan zijn voor de leerlingen.
Morgen is ook de dag van de “Roparun”. Dat wordt weer een
prachtige happening waarbij vele kinderen letterlijk hun beste
beentje(s) voor gaan zetten. U hebt er al veel informatie over gekregen.
Al de hele week stromen de enveloppen met geld binnen.
Het maakt me wel weer trots dat de leerlingen dat willen en kunnen.
Ik ga er van uit dat alle papa’s en mama’s de kinderen gestimuleerd
hebben en waar nodig geholpen hebben.
Ik wil u daar hartelijk voor bedanken.
Komt u ze morgen ook aanmoedigen?
Volgende week krijgt u geen Weilustwekker want dat zijn de
leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag vrij in verband met een studiedag voor de
leerkrachten en Hemelvaart.
Maar voordat dat gebeurt, hebt u nog een mogelijkheid om een
kijkje in de klas te komen nemen op dinsdag 28 mei van 15.00 –
15.30 uur. De laatste van dit schooljaar.
Ik wens u weer een heel fijne en zonnige week en u hoort weer
meer van mij op 6 juni.
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs
Weilust,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel

ANDERE SCHOOLTIJDEN
Volgend schooljaar gaan we van start met de andere schooltijden. Deze week is er een pilot
geweest tijdens de kleine pauze met de twee shifts. De leerlingen en leerkrachten hebben
benoemd wat ze als prettig hebben ervaren en wat er nog nodig is. Daarnaast is op 16 mei jl.
een tweede overleg geweest tussen Kober en de directie van Weilust. Het plan van de
andere schooltijden is uitvoerig besproken, zodat we samen op een lijn zitten. De nieuwe
schooltijden worden van 8.30 tot 14.45 uur. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.
Mocht u vragen hebben dan kunt even binnen lopen of een mailtje sturen naar Kees of Hilda
(kees.vansprundel@inos.nl hilda.delacourt@inos.nl)

VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u mogelijk weet, waren er 2 plaatsen beschikbaar voor ouders of verzorgers in de MR.
Inmiddels is Janneke Fransen verkozen tot nieuw lid. Dat betekent dat er nog ruimte is voor
1 ouder. Zelf heb ik enorm genoten van deze periode, waarin we constructief meedachten in
het kader van het schoolbeleid. Zo heeft school afgelopen jaar, in samenwerking met de MR,
een goed plan gepresenteerd i.v.m. nieuwe schooltijden. Wij hebben de reacties van ouders
die we mondeling of per mail kregen steeds meegenomen in onze adviezen aan school. Ons
speerpunt daarin was dat het uiteindelijk voor alle leerlingen passend, veilig en plezierig
moest zijn. En we denken dat school daarin prima is geslaagd. Mocht jij de MR willen
versterken volgend schooljaar, stuur dan voor 1 juni een mail naar kbsweilust_mr@inos.nl
Met groet, Carla van Loon, ouder van Noe en Ise Bouhuijs (6a en 4b)

GEVONDEN VOORWERPEN

VAN KOBER
BEZOEK AAN KINDERBOERDERIJ DOOR
PEUTERTUIN WEIDETUIN

Beste kinderen en ouders,
Donderdag en vrijdag zijn we met ouders en
opa's en oma's naar kinderboerderij Wolfslaar
geweest.
Het was fijn dat er zoveel baby dieren waren,
heel kleine geitjes, kalfjes en kuikentjes.
De kinderboerderij is heel mooi verbouwd.
Hierdoor konden we aan lange picknicktafels
gezellig eten en drinken.
We hebben niet alleen naar de dieren
gekeken, maar we konden ook heerlijk
klimmen en klauteren in de speelweide.
Volgend jaar gaan we zeker weer!
Hartelijke groeten, Carolien, Ilse en Rianne

