
Beste ouders en verzorgers, 
 
Allereerst wil u mede namens het hele team van Kbs Weilust een fantastisch 
nieuw jaar in 2020 toewensen. En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die 
u lief is. 
Ik hoop op veel liefde, geluk, uitdaging en vooral natuurlijk gezondheid voor 
iedereen. 
Daarbij hoop ik van ganser harte dat voor u en uw kinderen 2020 wordt wat 
u er van verwacht en waar u op hoopt. 
 

Helaas heb ik i.v.m. een longontsteking de Kerstviering met de leerlingen moeten missen en dat spijt 
me, omdat ik een groep, die mij als 
eenzame medewerker in de school liefdevol 
had uitgenodigd mee te komen dineren, 
teleur moest stellen. Ik kon nu niet op hun 
uitnodiging ingaan. Ik heb daardoor een 
hoop gezelligheid, een geweldige sfeer en natuurlijk vele lekkernijen gemist. 
Uit verhalen en foto’s is gebleken dat de werkgroep van ouders (uit de ouderraad) en leerkrachten 
weer een geweldig compliment hebben verdiend met daarbij een hartelijk ‘dank jullie wel’.  

 
Het is leuk om te vermelden dat de spontane 
inzamelingsactie voor ‘Pink Ribbon’ een mooi 
succes is geweest.  
Ook nu nog na de vakantie bereiken ons lieve 
bedragen van kinderen die gehoor hebben 
gegeven aan onze oproep in de vorige 
Weilustwekker om naar het voorbeeld van twee 
zusjes van Weilust statiegeldflessen op te halen 
en in te leveren bij de 
supermarkt en de opbrengst af 

te dragen in de collectebus van Pink Ribbon, die voor mijn kamer staat. Mochten er 
nog bedragen volgen mogen die altijd nog ingeleverd worden. 
Laura Mos, die deze actie organiseerde (met spontane medewerking van een 
enthousiaste ouder, moeder van de zusjes die statiegeld ophaalden) schreef nog 
onderstaand bericht om u uitgebreider te informeren en uiteraard te bedanken. 

 
Beste ouders, 
Bedankt voor de massale steun aan de Pink Ribbon actie! 
We hebben al voor €315,60 aan Pink Ribbon artikelen 
verkocht tijdens de Kerstviering en de producten die 
gesponsord zijn door de winkeliers hebben al €169,60 
opgebracht! 
Er zijn nog 15 armbandjes (€9,99) over van Pink Ribbon. 
Van de winkeliers zijn de volgende dingen nog te koop (zie 
foto hier onder): 



 
5 kleine potjes stroop 
2 kaarsjes 
2 kaarten met armbandje 
20 kleine busjes haargel 
 
Mocht u 1 van deze spullen nog willen kopen, dan kunt 
u op woensdag om 12.20 uur, donderdag of vrijdag 
14.50 uur in het lokaal van Laura Mos terecht.  
 
Met vriendelijke groeten,  Laura Mos 
 
Ik heb u in de laatste Weilustwekker van het vorige jaar weer iets gemeld over de regiegroep van 
‘ouderbetrokkneheid 3.0’ van Weilust. 
Steeds bespreken wij criteria om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van kinderen te 
vergroten e/of te verbeteren. Deze keer ging het over: Criterium 6  
 
Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. 
Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, 
leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.  

 
Wij merken echter in de ‘wandelgangen’ dat er – zowel binnen groepen / groepsapps van zowel 
ouders als van kinderen negatief gesproken wordt over verschillende zaken. 
Dat staat haaks op hetgeen criterium 16 van onze samenwerking vraagt. Gelukkig zijn het maar 
kleine groepen en gelukkige is het maar incidenteel, maar toch kan het ouders, collega’s, maar 
mogelijk ook leerlingen schaden. 
Gelukkig zien we ook dat ouders die het met die gang van zaken niet eens zijn zich terugtrekken uit 
die app-groepen. 
Gelukkig controleren veel ouders het ‘telefoongedrag’ van hun kind(eren) 
Maar toch zou ik hier nog eens een keer een pleidooi willen houden voor eerlijke en heldere 
communicatie en iedereen willen uitnodigen om zaken bespreekbaar te maken bij diegenen waar het 
thuis hoort. Dus als het een leerling betreft bij de leerkracht van het betreffende kind, of als het een 
medewerker van de school betreft bij die medewerker zelf of desnoods bij mij, of als het mij betreft 
bij een van de vertrouwenspersonen van de school, die u altijd de juiste weg kunnen wijzen om uw 
vraag, probleem of klacht op de juiste plaats ‘weg te leggen’.  
Laten we alstublieft respectvol omgaan met elkaar, zowel binnen als buiten de school en steeds met 
elkaar in gesprek blijven, zodat kan blijken dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor elkaar, 
zodat Weilust voor iedereen een fijne en veilige leer- en werkplek is en blijft. 



Als iedereen de kracht heeft om de ander respectvol aan te spreken als 
er negativiteit dreigt, blijven we een fijne school, waar iedereen graag 
leert, werkt en komt helpen.  
Mocht u graag aan willen sluiten bij de regiegroep om mee te denken 
over ouderbetrokkenheid (slechts 4 avonden per jaar) mag u dat altijd 
bij mij melden. 
 
Ik wens u weer een heel fijne week. 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur. 


