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VAN HET TEAM 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Van de leerlingen – en dan dus ook van de 
leerkrachten – wordt deze weken veel gevraagd. 
Zij maken dagelijks testen en toetsen om te laten 
zien hoe ver ze nu precies staan in hun ontwikkeling 
wat betreft lezen, taal en rekenen. 
Ik hoop dat u de kinderen uitgerust en op tijd op 
school laat zijn, om de voorwaarden voor het juiste 
niveau van elke leerling optimaal te krijgen. 
Met de resultaten gaan wij aan de slag om u een 

duidelijk beeld te geven van de stand van zaken en de plannen die wij maken voor het 
vervolg van de begeleiding van onze leerlingen, uw kind(eren). 
 
Ik heb u de afgelopen week via meerdere kanalen op 
de hoogte moeten brengen van het feit dat de school 
in verband met een tweedaagse staking op 30 en 31 
januari aanstaande gesloten is. 
Een kleine meerderheid van de collega’s wenst 
gebruik te maken van het stakingsrecht om toch een 
signaal af te geven aan de overheid met betrekking 
tot het lerarentekort in alle sectoren van het onderwijs en de ongelijkheid in facilitering en 
bezoldiging tussen primair en voortgezet onderwijs. 
We kregen zo weinig groepen ‘bemenst’ dat het bestuur kwaliteit van onderwijs met die 
bezetting niet kon garanderen en daarom heeft besloten onze school te sluiten voor die 
dagen. 
Ik hoop dat u allemaal weer een oplossing kunt vinden om uw kind(eren) die dag op te 
(laten) vangen. 
We beseffen dat hiermee ‘ongemak’ gepaard gaat. Dat vinden we heel vervelend, maar 
hopen ondanks dat toch weer op uw begrip. 
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Op verzoek van de juffen van de 
groepen 1-2 wil ik alle ouders van de 
kleuters nog eens vriendelijk 
verzoeken om, in het kader van het 
steeds zelfstandiger worden van 
onze jongste leerlingen, hen zo snel 
mogelijk  zelfstandig op school naar 
binnen te laten gaan. 
Uiteraard mag en moet u hen in de 
beginperiode naar binnen 

begeleiden, maar zodra u de indruk hebt dat zij alle routines zelf kennen en kunnen, zou het 
fijn zijn als u het steeds meer ‘los laat’.  
De kleuters vinden het fijn complimenten te krijgen dat ze al groot worden en bijkomend 
voordeel is dat de leerkrachten zich nog beter kunnen richten op hulp aan hun nieuwe 
leerlingen en hun ouders. 
 
De weersomstandigheden zijn de laatste weken weer wat minder dan een tijd geleden en 
dan zie ik toch weer vaak dat ouders hun kroost voor de school uit de auto laten stappen en 
dan doorrijden. 
Besef dat voor de school een ‘stopverbod’ geldt dat (mede op mijn verzoek) met regelmaat 
gehandhaafd wordt. Kosten zijn dan toch € 90,00. Maar dat is niet het belangrijkste. 
Kinderen lopen onnodig gevaar. Dat moeten we met ons allen niet willen. 
Er is niets mis mee als leerlingen op de kiss & ride 
strook (aan de Heerbaankant) uitstappen of een eindje 
verderop. Misschien moeten ze dan 50 meter lopen, 
maar daar is nog nooit iemand slechter van geworden. 
De afgelopen week stond zelfs een auto op het 
zebrapad om kinderen uit te laten stappen en een 
achterop komende auto wenste die auto te passeren. 
Daar krijg ik samengeknepen tenen van. Het liep 
gelukkig goed af, maar dat had ook anders kunnen zijn. 
Ik weet dat ouders die er opmerkingen over maken boze reacties krijgen, maar ik hoop toch 
dat we er elkaar respectvol en rustig op aan blijven spreken voor de veiligheid van onze 
kinderen. 
 
Een leuke mededeling om mee af te ronden is het zien van de enthousiaste gezichtjes van 

onze leerlingen die toch de afgelopen week 
steeds weer kleine bijdragen in de bus van ‘Pink 
Ribbon’ stopten. 
Juf Laura, die het initiatief nam voor deze 
spontane actie, zal volgende week in de 
Weilustwekker de totaalopbrengst bekend 
maken. U zult versteld staan van wat er allemaal 
op korte termijn mogelijk is met enthousiaste 
mensen die anderen een warm hart toedragen. 
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Ik vind het dan ook heel fijn om de kinderen, en met hen natuurlijk de ouders die hen 
gestimuleerd en begeleid hebben, heel hartelijk te bedanken. 
 
Ik wens u allemaal graag een heel fijne week, mede namens mijn collega’s van Kbs Weilust. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 

 
UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 
DATA LOGOPEDISCH SPREEKUUR  
 
Hieronder de data voor het gratis en vrijblijvend logopedisch spreekuur!  
In 2020 zijn we wederom iedere eerste vrijdag van de maand (ook in schoolvakanties!) 
geopend op de locatie Gezondheidscentrum Kapelhof ( Kapelstraat 66) tussen 12.30 en 
13.30 uur om al uw vragen over logopedische kwesties te beantwoorden.  
 
Vrijdag 7 februari van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 6 maart  van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 3 april   van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 1 mei   van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 5 juni   van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 3 juli   van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 7 augustus  van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 4 september  van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 2 oktober  van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 6 november  van 12.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 4 december  van 12.30 tot 13.30 uur 
 
Logopediepraktijk Snoeren & de Kruif 
 
 
FIRST LEGO LEAGUE  
Komende zaterdag 25 januari vindt in Breepark de First 
Lego League plaats. Hierbij gaan 54 teams van kinderen 
tussen de 9 en 15 jaar de strijd aan voor de Champions 
Award. Het thema is “City Shaper” waarbij de opdracht is 
“hoe kunnen we een betere toekomst voor iedereen 
vormgeven?” en dit te vertalen naar een Lego ontwerp.  
Deze wedstrijd is voor iedereen gratis toegankelijk. 
Tevens zijn er diverse stands waarbij bedrijven hun 
technische snufjes laten zien. 

 

 


