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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Wij hopen dat we u tijdig en voldoende hebben geïnformeerd 
over de landelijke staking die op woensdag 6 november is 
aangekondigd. 
Kober wil uw kinderen opvangen onder de voorwaarden die wij u 
de afgelopen week via de PARRO app hebben gemeld. 

De school heeft geen opvangmogelijkheid 
die dag en het bestuur van INOS heeft de school gesloten verklaard 
omdat de stakingsbereidheid binnen het team van Weilust te groot 
was om goed en veilig onderwijs te garanderen. Dat geldt voor bijna 
alle INOS-scholen.  
Wij hopen weer op uw begrip voor deze actie te mogen rekenen, 
evenals de vorige keren. Wij begrijpen dat het ouders overlast kan 
geven, maar veruit de meeste collega’s van de Bredase scholen willen 
graag duidelijk maken dat het (primair) onderwijs een belangrijker 

‘plaats’ verdient dan het volgens velen momenteel krijgt.   
 
Binnen de school is momenteel een werkgroep van ouders en 
leerkrachten actief om de viering van het vijftig jarig bestaan van 
de school te organiseren. Het belooft een heel mooi en uitgebreid 
programma te worden met aandacht voor muziek, drama, 
expressie, educatie en veel ontspanning. We hopen dat iedereen er 
optimaal van zal genieten. 
We gaan namelijk een hele week feesten net voor de meivakantie. 
Natuurlijk kost zo’n feest een heleboel geld en het lijkt erop dat we veel kunnen realiseren, 
maar sponsoren zijn uiteraard altijd van harte welkom. Dus mocht u – als zelfstandig 

ondernemer – mogelijkheden zien om de school bij de 
verschillende activiteiten te sponsoren, is dat heel erg 
welkom. Dat geldt natuurlijk ook eventueel voor uw 
werkgever. Dat is op uw werk natuurlijk ook een vraag 
waard. Wie weet vindt het bedrijf waar u werkzaam bent 
het een goed idee om zo’n gezellig maatschappelijk doel te 
steunen. 

Ik hoor graag eventuele mogelijkheden van u. 
 



We hebben inmiddels al weer een hele periode ervaring met het 
overblijven op school. We horen regelmatig positieve geluiden en de 
(al dan niet kritische) vragen worden naar tevredenheid 
beantwoord. De betalingen lopen vlot (al heeft nog niet precies 
iedereen al voldaan of de financiën goed geregeld, maar wij 
vertrouwen er op dat dat binnenkort allemaal goed zal komen.). 
Kinderen zijn over het algemeen tevreden en blij, er zijn veel minder 
conflictjes op het plein en het middag programma loopt vlot. Er is 
veel belangstelling voor de keuze-activiteiten ( het lijkt zelfs af en 
toe te veel, waardoor we schema’s moeten gaan maken met wie, wanneer, waar gebruik van 
mag gaan maken. Kinderen gaan onder begeleiding van de overblijfmedewerkers steeds 
meer en beter spelen. 
Dagelijks proberen we kleine dingen te evalueren en die meteen zo te organiseren dat er 

verbetering optreedt. We leren dus nog wel dagelijks, maar de 
kwaliteit neemt dan ook dagelijks toe.  
De medezeggenschapsraad gaat een tussentijdse evaluatie 
opstellen voor over enkele maanden om eens precies te peilen 
hoe u het thuis ervaart en of u eventueel nog 
aandachtspunten heeft om details nog verder te verbeteren. Ik 
ben heel benieuwd naar die bevindingen en hoop dat u t.z.t. 

allemaal deelneemt, zodat we een duidelijke en eerlijke stand van zaken krijgen. 
 
Ik wens u weer een heel fijne week toe en hoop velen van u te begroeten op de 
ouderavonden. 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust. 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 
 
KERSTVIERING  
  
Het lijkt ver weg maar de tijd vliegt. Nog eventjes en dan is het 
weer kerst! De kerstviering van vorig jaar was een succes en 
uiteraard is dat ook dit jaar ons streven. De kinderen gaan 
weer genieten van een heerlijk kerstdiner.  
Echter, willen we dit jaar ook iets meer aandacht besteden aan 
entertainment voor de ouders die graag op school willen 
blijven terwijl hun kind(eren) aan het dineren is/zijn. De 
bedoeling is dat ook de ouders van een hapje, een drankje en 
wat (kerst)muziek kunnen genieten! Daarom zijn wij op zoek 
naar ouders die zelf een cateringbedrijf hebben of nuttige contacten op het gebied van 
catering waar wij gebruik van kunnen maken. Tevens zoeken wij muzikale ouders die bereid 
zijn om een muziekinstrument te bespelen. Kunt u als ouder bijdragen, neem dan contact op 
met sanne.backx@inos.nl 
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