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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 21   Datum: 30 januari 2020 

BIJLAGE 

21-01 Samen lezen en leren bij Reptielenhuis De Aarde 

 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Op deze stakingsdag toch een Weilustwekker van de school. 
Mededelingen en wetenswaardigheden van de school van uw kind(eren) gaan altijd door, 
hoewel ik u deze week niet veel bijzonderheden te 
melden heb. 
Hoewel we nu de school twee dagen moeten sluiten 
vanwege het feit dat te veel collega’s ook deze keer 
gebruik wensen te maken van hun stakingsrecht, heb ik 
deze keer geen reacties ontvangen van individuele 
ouders.  
Ik hoop dat ik dat uit kan leggen als begrip voor de 
situatie in het primair onderwijs en een stukje solidariteit met het onderwijzend personeel 
van de basisscholen in Nederland. 
Mocht dat zo zijn, mijn hartelijke dank daarvoor. 
 
U kunt op Weilust toch nog veel bedrijvigheid zien, omdat velen toch op school zullen zijn. 
Enerzijds omdat zij niet wensen te staken en anderzijds om wat werkzaamheden te 
verrichten, waardoor weer een beetje werkdruk van de andere dagen afgehaald wordt.  
Het waren deze keer te weinig medewerkers om een aantal groepen door te kunnen laten 

draaien.  
U moet wel begrijpen dat collega’s er een flink financieel offer 
voor moeten brengen omdat de salarissen deze dagen niet 
doorbetaald worden. Dan begrijpt u hoe ‘hoog’ een aantal 
collega’s de nood in het primair onderwijs vinden. Zij willen dat 
signaal af blijven geven. 

 
Op school is momenteel van alles in voorbereiding. Natuurlijk de carnavalsviering. De 
werkgroep is al enkele weken actief en de plannen beloven een gezellige dag.  
Natuurlijk wordt er achter de schermen ook hard gewerkt aan de voorbereiding van de 
viering van het 50 jarig bestaan van de school en de feestweek in de week van 20 april. 
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Formeel bestaat de school in maart 50 jaar, maar een feestweek in 
die maand paste heel slecht in het jaarprogramma van de school. 
Het belooft een groot spektakel te worden. 
Ik heb gisteren een heel leuk gesprek gevoerd om een verrassing 
voor de leerlingen in maart voor te bereiden. Daarbij hebben we uw 
hulp nodig. We zullen er dus zo snel mogelijk bij u op terug komen, 
maar eerst even duidelijke afspraken maken met de 
groepsleerkrachten in het team. Ik houd u op de hoogte. 
Ook de leerlingenraad heeft een heel leuk idee samen met mij 
uitgewerkt, om alles mogelijk te maken. Daar vertel ik u de volgende weken ook graag weer 
over. 

Mochten wij door de staking veel overlast hebben 
veroorzaakt, dan spijt ons dat. Maar ondanks dat 
wens ik u toch graag weer een heel fijne week, 
mede namens het team van Weilust. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur 

 
 
 

WARME TRUIENDAG OP WEILUST! 
Op  Weilust gaan wij meedoen aan de 
‘Warme Truiendag’.  
Bij Topondernemers zijn we met de school 
bezig met het thema: Water, Aarde, Lucht 
en Vuur. Daar zitten een paar kaarten bij 
die gaan over luchtvervuiling. 
En daarom organiseren wij met onze groep 
8 deze actie voor de hele school! 
 
‘Warme Truiendag’ is een landelijke actie 
en valt dit jaar op vrijdag 7 februari! 
‘Warme Truiendag’ is een dag dat we met 
heel Nederland de verwarming een 
graadje lager doen of helemaal uit. Zo 
besparen we op een dag zo'n 3,3 miljoen kubieke meter gas.  
Dat is zo’n 6,3 miljoen kilo CO2.  
Kijk voor meer informatie op: www.warmetruiendag.nl  
CO2 is erg schadelijk voor het milieu, het zorgt voor de opwarming van de aarde. Het ijs op 
de noord- en de zuidpool is aan het smelten, de ozonlaag wordt aangetast door CO2 etc. 
 
 
 
 
 

http://www.warmetruiendag.nl/
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Hoe gaan we dat doen?   
Op vrijdag 7 februari zetten alle leraren de verwarming één of meer graden lager of 
helemaal uit. 
Als het ‘warme truiendag’ is, lijkt het ons wel zo verstandig dat de kinderen op die dag iets 
warms aandoen. Bijv. een dikke trui of een extra laagje kleren.  
We hopen dat jullie thuis op vrijdag 7 februari ook meedoen! 
 
Geschreven door: Thijs en Jonathan uit groep 8A 
 
 
PRINS- EN PRINSESVERKIEZING OP DE KIELEWEI! 
Ook al is het nog wat vroeg voor Carnaval, toch schalmde 
de carnavalsmuziek van de week door de geluidsbox op 
de bovenverdieping van de school. 
Afgelopen woensdag hebben meneer Corné, juf Nicolle, 
Milan, Guus, Femke, Roos en Tara G. uit groep 8A voor 
even de boel op stelten gezet bij de groepen 6 t/m 8 !  
In het kader van de aankomende carnaval met als thema: 
'DRAOJ’UT IS OM' hebben zij de groepen 6 en 7 een 
bezoekje gebracht om leden voor de Raad van Elf te 
werven.  
Ook zijn ze bij de groepen 8 langs geweest om kandidaten te zoeken voor de titel Prins, 
Prinses, Politieagent en Nar en meneer Corné is op zoek gegaan naar kinderen die met hem 
willen ‘TONPRATEN’ * met Carnaval. 
Dit jaar zullen we namelijk voor de tweede keer op rij een heuse Prins- en Prinsesverkiezing 
houden op de Kielewei op woensdag 12 februari ! De kandidaten uit de groepen 8 zullen die 
ochtend met carnavaleske opdrachten strijden om de befaamde titel van Prins, Prinses, 
Politieagent en Nar van de Kielewei 2020!  
We zullen u op de hoogte houden, ALAAF! 
* Tonpraten: iemand houdt, vaak verkleed en staand in een soort van ton, een cabaretesk 
betoog in het dialect. Daarin passeren allerlei actuele, meestal lokale, zaken de revue. 
Tonpraoten wordt ook wel buutterednen of sauwelen genoemd. 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 


