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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 26   Datum: 12 maart 2020 

BIJLAGEN 
 
26-01 Earth Hour 2020 – 28 maart 2020 - STEK 
 
HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Sinds de laatste keer dat ik u op de hoogte bracht van 

het reilen en zeilen op Weilust, stond nog niet ALLES is 

het teken van corona. Dat is nu wel anders. Deze week 

zijn vijf medewerkers van de school preventief (of met 

de genoemde klachten) thuis moeten blijven.  

Het is ons echter wel gelukt om voor deze week alle groepen weer her bezet te krijgen. Of 

dat ons blijft lukken, durf ik niet te garanderen. Maar als ik in 

het uiterste geval moet besluiten om groepen naar huis te 

sturen, zal ik proberen dat twee dagen van tevoren bekend te 

maken en, indien mogelijk, zullen we die groepen dan dagelijks 

proberen te wisselen, zodat niet steeds dezelfde groep thuis is. 

Op die manier proberen we u de gelegenheid te geven iets te 

regelen voor de opvang van uw kind(eren).  

Afgelopen maandag was 11% van de leerlingen ziek, eergisteren 18% en gisteren 16,5% 

(zonder de leerlingen van de groepen 1). 

Dat is best wel veel en we gaan er van uit dat deze leerlingen ook de genoemde 

verschijnselen hebben van verkoudheid met hoesten, niezen, koorts (boven de 38 graden). 

Het is immers zo dat de leerplichtwet gewoon van toepassing is en blijft als de kinderen geen 

klachten hebben en als de school niet gesloten wordt.  

Ik denk dat het goed is, als er klachten zijn van verkoudheid met hoesten, of vaak niezen, of 

van koorts hoger dan 38 graden, om uw kind thuis te houden. Dan wordt de kans om 

anderen te besmetten natuurlijk veel kleiner.  
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In dat verband is het ook verstandig om uw sociale 

contacten te beperken, zodat de kans om besmet te 

geraken ook kleiner is. 

Als uw kind 24 uur klachtenvrij is, is hij/zij in ieder geval 

weer van harte welkom op school. 

Mocht naar het oordeel van de groepsleerkracht bij een kind klachten (weer) toenemen, 

kunt u gebeld worden met het verzoek uw kind te komen halen en het thuis te houden tot 

het kind weer 24 uur klachtenvrij is. U weet zelf wel hoe snel dat bij kinderen kan gaan. 

Het is al vaak gezegd dat wij (en daar bedoel ik ook alle andere basisscholen van andere 

schoolbesturen in Breda mee) de richtlijnen van het RIVM volgen. Zie ook (zeker voor 

Brabant): 

https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant en 

https:/ /www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

de-situatie-in-noord-brabant 

 

Als u klachten hebt of als u in uw gezin iemand wordt getest, 

wacht dan die uitslag af. Als u klachten krijgt en u komt uit een 

besmet gebied, zoals bijvoorbeeld Noord-Italië, is het goed 

telefonisch contact op te nemen met de GGD of uw huisarts. 

Wij zullen u steeds op de hoogte houden van actuele 

aanpassingen via persoonlijke mails of via PARRO. 

Op de website van INOS (www.inos.nl) staat steeds de meest recente informatie.  

Voor vragen die u daar niet beantwoordt krijgt kunt u op school terecht. 

We hebben de afgelopen periode weer een leerling 

tevredenheidsonderzoek afgenomen. De leerlingen 

geven de school weer een mooie 8,2, waar we natuurlijk 

heel blij mee zijn, maar het is ietsje minder dan 

voorgaand jaar. We gaan de gegevens goed analyseren 

en kijken waar we zaken kunnen verbeteren. De analyse 

zullen we hier weer met u delen. 

 

https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant
http://www.inos.nl/
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Zeer tot teleurstelling van de leerlingenraad hebben we moeten besluiten om de geplande 

sponsorloop – georganiseerd door de leerlingenraad – van 

vrijdag 27 maart uit te moeten stellen.  

Wij denken dat het in deze periode, waarin we iedereen 

adviseren om (sociale) contacten te vermijden vanwege het 

coronavirus, niet goed is om onze leerlingen langs deuren te 

laten gaan om sponsors te zoeken. 

Niet dat dat formeel de bedoeling is, maar we weten allemaal dat sommige leerlingen 

heerlijk enthousiast en fanatiek aan de slag gaan om zo veel mogelijk geld in te zamelen. 

Wij denken dat Kika net zo blij zal zijn als het voor hen ingezamelde bedrag enkele maanden 

later komt. De opbrengst voor de school kunnen we altijd nog gebruiken om ‘leningen’ af te 

lossen als de feestweek te veel gekost heeft. 

In dat verband is het heel leuk te vermelden dat 

we het geweldig vinden dat de Weilustwekker zo 

goed gelezen wordt door onze ouders, die zich bij 

de school betrokken voelen. 

Ik heb u een tijd geleden al gemeld dat we een gift van € 1000,00 hebben gekregen van een 

coachingspraktijk, waar een ouder van één van onze leerlingen werkt. Die gift kregen we na 

een oproep in de Weilustwekker voor sponsors van de feestweek eind april. 

Vorige week meldde ik u dat we in het kader van de coronadreiging niet de goede 

handdoeken en zeep op onze school hadden en dat we dus een flinke tussentijdse 

investering moesten doen om ook dat optimaal voor onze leerlingen te krijgen. 

Op die mededeling reageerde ook een van de ouders, wat geresulteerd heeft in een gift van 

€ 2500,00 van “Kercher Medical B.V.” voor goede 

materialen en middelen om de kinderen goed en volgens 

de richtlijnen de handen te laten wassen, zodat op school 

ook alles hygiënisch kan verlopen als de leerlingen de 

handen wassen volgens de richtlijnen, zoals ze dat aan het begin van dit schooljaar in ‘de 

wasstraat’ hebben geleerd.  

Dus hier graag een geweldig woord van dank aan Kercher Medical voor deze gulle gift. 

Hierdoor hebben we alles snel en goed kunnen organiseren. 
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Ik wens u allemaal weer een gezonde coronavrije week toe, mede namens het team van 

Weilust. 

Met vriendelijke groet, 

Kees van Sprundel, directeur 

INFO-AVOND VOOR OUDERS VAN EVT NIEUWE LEERLINGEN UITGESTELD ! 

De informatie avond voor ouders van (eventueel) nieuwe leerlingen die plaats zou vinden op 

donderdag 19 maart wordt vanwege de corona perikelen uitgesteld tot donderdag 14 mei 

2020.  

DE WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 16 T/M 20 MAART 

Ook dit jaar zullen we op Weilust meedoen aan de week van de Lentekriebels. De Week van 

de Lentekriebels is een nationale projectweek waarin een week lang les gegeven wordt over 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en 

anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen 

en mogelijkheden. En maken verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en 

seksualiteit. Zo:  

- durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit. 

- ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema. 

- worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 

- leren ze respectvol met elkaar om te gaan. 

De kinderen kunnen naar aanleiding van de lessen met verhalen en vragen thuiskomen. Dit 

is natuurlijk een prima moment om er samen met uw kind verder over te praten! 
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