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BIJLAGE 
 
19-01 Musical Scherven brengen geluk   
 

VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

 
Op onze school zijn er enkele drukke weken. In alle 
groepen (m.u.v. de groepen 1-2) wordt er weer volop 
getest en getoetst. Maar dat zult u al wel van de 
kinderen gehoord hebben.  
Voor u is het dan zaak om de kinderen uitgerust en 
vooral op tijd op school te laten komen. Het is natuurlijk 
in deze periode ook heel fijn als tandartsbezoeken en/of 
andere medische zaken zoveel als mogelijk worden 

uitgesteld tot na schooltijd (eigenlijk zoals altijd      ), 
want in de praktijk is het voor de leerlingen meestal niet zo fijn om naderhand de toetsen 
alleen, onder andere (meestal minder gunstige) omstandigheden, te maken. 
Niet dat we de leerlingen nerveus willen maken natuurlijk. Integendeel. We willen hen onder 
de beste omstandigheden in staat stellen om te laten zien hoe ver ze staan in hun 
ontwikkeling op de verschillende vakgebieden van taal, lezen en rekenen. 
Deze gegevens worden de komende periode uitgewerkt, goed geanalyseerd en besproken 
met de intern begeleiders van de school. Het plan wat daar dan uit voortvloeit, wordt 
besproken met u op de ouderavonden, zodat ook u weet hoe uw kind er voor staat. U kunt 
hem of haar dan thuis mogelijk nog beter stimuleren, adviseren en helpen. 
Met uw medewerking krijgen we dus de beste inzichten. Dank daarvoor. 
 
Vorige week is er een fotograaf op school geweest om van 
alle nieuwe leerlingen die bij ons op school zijn gekomen 
een foto te maken. Misschien is u dat ter ore gekomen. 
Ik ben dat vergeten vorige week in de Weilustwekker op te 
nemen, maar niemand hoeft zich zorgen te maken in 
verband met de AVG (privacy), want deze foto’s worden 
gebruikt voor een cadeau aan de school. Ze worden dus 
nergens gepubliceerd. 
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Achter de schermen zijn wij natuurlijk al lang en intensief aan de slag met de feestweek voor 
het 50-jarig bestaan van de school, wat we eind april gaan vieren. Daar hebben die foto’s 
mee te maken. 
 
In verband met de verkeerssituatie rond de school waren er toch weer enkele ouders bij mij 
met het verzoek om nog eens een keer aandacht te vragen voor het parkeren van auto’s in 
de bochten rondom de school. 
Dit veroorzaakt naar hun inzichten ook onnodig gevaarlijke verkeerssituaties. 
De bocht wordt heel onoverzichtelijk, waardoor overstekende kinderen en ouders laat of 
niet opgemerkt worden. 
Auto’s kunnen elkaar moeilijk passeren omdat daar de weg te smal wordt. Hierdoor 
ontstaan onnodige wachtrijen. 
Passerende (stads)bussen kunnen dan hun bocht niet meer maken. 

Bovenstaande situaties zijn naar mijn mening ook voldoende 
aanleiding om mijn verzoek van enkele maanden geleden nog eens te 
herhalen. Parkeer s.v.p. uw auto – als u echt per se met de auto naar 
school moet komen – iets verder in de straten of in de parkeervakken 
op de parkeerplaatsen achter of naast de flats rondom de school. Let 
daarbij wel op in- en uitritten van particuliere garages e.d. 
Ik mag absoluut niet (veel 
meer) klagen over de 

verkeerssituaties rondom de school, omdat er de 
laatste jaren al heel veel verbeterd is, maar het blijkt 
altijd dus toch nog ietsje beter te kunnen. Daarom ben 
ik blij met de signalen van ouders en ik hoop dat we 
dit samen opgelost krijgen zonder ‘handhavers’ er bij 
te moeten betrekken. 
Samen staan we toch voor de veiligheid van al onze 
leerlingen? 
 
Ik wens u allemaal weer een fijne zorgeloze week, mede namens het team van Kbs Weilust. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur 
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SCHERVEN BRENGEN GELUK 
 
Weet u dat ik in het Chassé theater in een echte 
musical speel?  
Het is een leuke gezinsmusical voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd met een knipoog naar de 
volwassenen (zie ook de bijlage).  
Misschien zie ik je wel bij de "meet and greet" in 
het theater. 
Wil je met een kinderfeestje komen, geef dat dan 
even door, want dan regelen we natuurlijk een 
speciale middag en een verrassing. 
 
Groetjes, Juf Marca 
 
 
 

 

GEVONDEN VOORWERPEN  
 

 
 
 

 


