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BIJLAGE  

37-01 Flyer Nieuwe Veste Zomerkamp 12 t/m 15 aug 2019 - 7 t/m 12 jaar  

37-02 Flyer Mega Gala schoolverlaters groep 8   

 

VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Wel een aparte week, deze week. Ik heb voor het eerst in mijn 
leven als leidinggevende aan een school een ‘tropenrooster’ 
ingesteld. Weliswaar maar voor twee dagen, maar toch.  
Dit zijn altijd moeilijke beslissingen, omdat je het naar mijn 
mening bij dit soort afwijkingen en/of veranderingen eigenlijk 
nooit goed kunt doen, omdat je nooit iedereen tevreden kunt 
stellen. 
Aan de ene kant word je benaderd om toch maar rekening te 
houden met het welzijn en welbevinden van de leerlingen door een aangepast rooster te 
maken in verband met de buitentemperatuur. En van de andere kant krijg je vragen van 
ouders over waar we mee bezig zijn, omdat we te weinig rekening houden met werkende 
ouders, die nu plotseling van alles moeten regelen en/of extra (opvang)kosten moeten 
maken. 
Ik hoop op uw begrip voor deze lastige afwegingen. Ik kan u verzekeren dat er goed over 
nagedacht wordt en wordt geprobeerd om met zo veel mogelijk gevolgen rekening te 
houden. 
Laten we goed met elkaar in gesprek blijven. 
 
Ondanks dat is het een gezellige boel op school. Het ‘leeft’!. Oké het is warm, maar dat is 

een prachtige ‘voorbode’ voor de zomervakantie.  
Ouders lopen deze week de school in en uit om 
oudergesprekken te voeren, om naar de musical van de 
schoolverlaters te komen kijken (die overigens weer 
fantastisch was dit jaar, we zijn weer ‘apetrots’ op onze groep 

acht leerlingen) of om te komen helpen met het schoonmaken van alle materialen om 
volgend jaar weer schoon, fris en dus gezond te kunnen beginnen. 



 
Dat zal volgende week worden voortgezet, als we afscheid 
gaan nemen van de leerlingen uit groep 8, maar ook als we 
ons ‘ouder-bedank-moment’ hebben.  
De werkgroep heeft daar weer een leuk programma voor 
samengesteld om jullie ouders te fêteren. Er zijn optredens, 
een kort woordje en natuurlijk een knabbeltje en een 
drankje. Ik hoop dat ouders niet weer al te bescheiden zijn 
om zich te laten bedanken voor al hetgeen ze voor de school 
en dus indirect voor hun (en andere) kinderen gedaan hebben. 
We zijn met iedereen blij. Ook als u één keer rijdt naar de sportdag (dat is immers twee 
weken geleden weer heel belangrijk gebleken, want daardoor kon het mooi WEL doorgaan). 
Natuurlijk ook als u wekelijks met de leerlingen komt lezen. Of als u vier keer per jaar mee 
komt denken over ouderbetrokkenheid. Of als u om de 6 weken moeilijke thema’s mee 
bespreekt en behandeld in de medezeggenschapsraad. Of als u twee keer per week boeken 
uit komt geven of in komt nemen in onze eigen bibliotheek. Maar ook als u schoon komt 

maken. Of met andere ouders en leerkrachten 
grote activiteiten oppakt in onze fantastische 
Ouderraad. En natuurlijk mogen hier de 
klassenouders niet worden vergeten. 
Wij zijn zo blij met u allemaal, hoe klein of groot uw 
bijdrage ook is. Ik ga er van uit dat u investeert in 
het onderwijs van uw kind ‘naar draagkracht’. 
Dus kom naar het ouder-bedank-moment zodat u 

met eigen ogen kunt zien hoe groot de betrokkenheid van ouders op Weilust is. 
 
Ik wens u graag een zonnige zomerweek, met 
aangename temperaturen, op weg naar de 
zomervakantie. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team 
van Weilust, 
Kees van Sprundel, directeur 
 

STERKE VOORUITGANG OP HET GEBIED VAN LEZEN EN LEESPLEZIER OP BASISSCHOOL 
WEILUST 
 
Afgelopen schooljaar heeft de school weer het jaarlijks landelijke leesonderzoek De 
Leesmonitor afgenomen. In het onderzoek worden verschillende zaken gemeten over het 
groepsgedrag op het gebied van lezen. 
 
In de monitorrapportage die de school krijgt van leesconsulent Jan Verbart ziet het team: 
 

- hoe het staat met de leesmotivatie/het leesplezier van de groep leerlingen 
- wat de leerkrachten in groep 1 t/m 8 doen om het lezen te bevorderen 
- de rol van de schoolbibliotheek  
- de ouderbetrokkenheid bij (voor)lezen 



 
En wat blijkt uit de meting van het schooljaar 2018-2019?  
 

- Het leesplezier bij de kinderen is sterk toegenomen 
- De leerkrachten hebben meer succes met de leesbevordering dan andere jaren 
- De ouderbetrokkenheid op het gebied van lezen is verbeterd: de ouders lezen meer 

voor dan het vorig schooljaar 
 
Op leesgebied scoort de school in alle aspecten nu behoorlijk boven het landelijk 
gemiddelde. Een spectaculaire vooruitgang om trots op te zijn! 
 
De rol van de schoolbibliotheek en de biebouders 
De sterke vooruitgang heeft voor een groot gedeelte te maken met het 
goede functioneren van de schoolbibliotheek. Het boekenbezit van de 
schoolbibliotheek is de laatste jaren stapsgewijs gemoderniseerd. Dit 
schooljaar hebben kinderen voor het eerst ook boeken mee naar huis 
mogen nemen om te lezen of om voorgelezen te worden: een enorme 
stimulans. 
En… de vrijwillige biebouders hebben geweldig hun best gedaan om dit 
alles mede mogelijk te maken! 
 
 
 

Heeft u al kennis gemaakt met het boek van onze collega 
Annemarie van Bokhoven? 
Samenvatting: 
Een heerlijke leeftijd vol verrassingen! 
In dit boekje geeft Annemarie handvaten om de 
opvoeding van jonge kinderen, zowel thuis als in de klas, 
gemakkelijker te maken. Aan de hand van duidelijke 
voorbeelden, laat ze zien dat de tips die ze geeft 
daadwerkelijk van invloed zijn. De lezer kan tevens een 
‘kijkje nemen’ in de kleuterklas, en waar je zoal mee te 
maken krijgt in het basisonderwijs. Dankzij de uitleg van 
enkele termen, is dit boek voor een grote doelgroep 
toegankelijk. 
‘Kleuters’ is bedoeld voor ouders, opvoeders,  
beginnende leerkrachten en studenten.  
Wilt u het bestellen? Ga dan naar:  

          https://www.boekscout.nl/shop2/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boekscout.nl/shop2/


NIEUWS VAN DE MR 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na de verkiezingen voor een plek in de oudergeleding, waarvoor u tot afgelopen vrijdag uw 
stem voor heeft kunnen uitbrengen, is de samenstelling van de MR voor komend schooljaar 
bekend. Er is flink gestemd en uiteindelijk is met 56% van de stemmen Sunitha van West 
gekozen tot nieuw MR lid.  
 
De MR zal volgend schooljaar bestaan uit de volgende personen. In de personeelsgeleding 
zitten Aggie Hoogesteger, Corina van Gorp en Ruud Marijnissen en in de oudergeleding 
zitten Janneke Fransen, Sunitha van West en ondergetekende.  
 
Zoals u weet heeft de MR een controlerende en adviserende taak met betrekking tot de 
besluiten, die door de school worden genomen. Soms betekent dit dat de MR 
moet instemmen (akkoord geven) en soms brengt de MR een advies uit. Met deze 'nieuwe' 
MR (drie leden zijn immers vervangen) hopen we wederom een positieve bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van de school. 
 
Met vriendelijke groet, namens de MR, 
 
Patrick van den Berg, 
Voorzitter 


