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BIJLAGEN 
 
28-01 Avond 4-daagse Breda-Oost afgelast  

 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Onwerkelijk allemaal. Een 

schoolgebouw zonder 

kinderen en toch zijn wij veel 

drukker dan anders bezig met 

het verzorgen van onderwijs. 

We merken wel dat u waardeert wat we doen en hoe het gaat. Dat is fijn en motiverend om 

te weten. 

We leren veel, ontdekken veel en zien soms nu pas in dat veel in het onderwijs ook anders 

kan. Dan houd ik me natuurlijk buiten de discussie of het een beter is dan het ander, of juist 

niet. Maar nu we geen keuzes hebben moeten we zeggen 

dat er best wel veel door kan gaan op deze wijze. 

Dankzij de aanschaf van Gynzy, twee jaar geleden, is het nu 

heel eenvoudig om de resultaten van rekenen, spelling en 

woordenschat op peil te houden als we de juiste instructie 

bij de leerling kunnen krijgen en als de leerling de discipline 

heeft om dagelijks twee uurtjes te werken aan de MOET-taken. 

Natuurlijk zijn de MAG OOK-taken leerzaam, interessant en ontspannend. Dus zeker samen 

naar (laten) kijken. 

Door de overstap naar Topondernemers, waar het onderzoekend en ontdekkend leren meer 

centraal staat dan het frontale klassikale lesgeven, is het mogelijk om ook het 

zaakvakkenonderwijs voor een belangrijk deel thuis doorgang te laten vinden.  
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De kinderen weten hoe het werkt en zijn voornamelijk zelf aan de slag om bronnen te 

verzamelen en die te verwerken in een presentatie. Jammer dat de samenwerking anders 

verloopt, maar dat is voor anderen dan weer ‘een verademing’, omdat er niet steeds 

overlegd hoeft te worden. Het belangrijke samenwerken pakken we dan over een tijdje weer 

wel op. 

Gelukkig zie ik dat veel van onze groepsleerkrachten ook oog hebben voor sportiviteit en 

creativiteit. Een mooi voorbeeld daarvan is het dagelijkse bericht van gym juf Vivian met 

beweegactiviteiten. Laat deze de leerlingen zeker uitvoeren voor de broodnodige beweging 

nu ze veel minder buiten kunnen spelen, zeker nu ik het voetballen op het schoolplein 

vanwege het vandalisme helaas heb moeten verbieden. Nog leuker……….. doe ze samen met 

uw kind en deel de beelden ter motivatie en vermaak. 

Dankzij onze licentie voor 1-2-3-zing gaat muziek ook voor een deel 

nog door en ik lees dat de leerlingen ook andere creatieve 

opdrachten krijgen en dat de leerkrachten graag daar de resultaten 

weer van willen zien via de gekende en bekende kanalen. 

Leerlingen waren al veel ongecompliceerder aan de slag met ICT 

dan ouderen en dat neemt nu alleen nog maar toe. 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook mopperende papa’s en mama’s hoor als ‘dat kreng’ weer 

eens niet doet wat het behoort te doen (of verwacht werd te doen). Eerlijkheid gebiedt mij 

helaas te zeggen dat ik dat heel erg herken, maar ik heb mensen om me heen die dat dan 

voor mij regelen en dat hebben ouders thuis niet altijd. Daarom hoop ik dat ouders bereid 

zijn elkaar een handje te helpen, zodat de kinderen niet 

onnodig ‘opgehouden’ worden door technische problemen. 

U mag desnoods (als het echt nodig is) via de leerkrachten 

en/of mij een beroep doen op de hulp van onze ICT-

coördinator, heeft zij aangeboden.  

We zien in ieder geval mooie dingen 

gebeuren en bedenk dat wij het ook begrijpen als u eens een keer niet 

of minder hebt kunnen bijspringen om uw kind te helpen bij zijn/haar 

(t)huiswerk. Men zal immers maar met twee of drie kinderen thuis 

overdag toch aan het werk willen of zelfs moeten en niet in 

aanmerking komen voor opvang, omdat u niet werkzaam bent in de 

vitale of cruciale beroepen, of u wilt de grootouders voor het virus behoeden.  Ga er dan 

maar aanstaan! Maak dat alstublieft bespreekbaar. Daar hebben wij alle begrip voor.  
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Laten we elkaar in deze tijd zo veel mogelijk proberen te ‘verstaan’. Zeker nu we vermoeden 

dat deze situatie langer voort gaat duren dan tot 6 april. 

De eerste week hebben wij het afstandsonderwijs een bepaalde vorm gegeven die we de 

tweede week proberen te ‘uniformiseren’. We willen proberen om zoveel mogelijk in alle 

groepen hetzelfde te doen, met natuurlijk toestaan van – aan de leeftijd van de leerling 

gerelateerde – kleine verschillen per leerjaar/groep. Daarover heb ik u de afgelopen dagen 

mails/apps gestuurd. 

Mocht u daaromtrent nog suggesties hebben, zijn die van harte welkom. 

Ik heb ook begrepen uit horen zeggen (ik doe daar zelf nooit aan mee) dat er op facebook 

en/of op klassenapps (helaas ook van Weilust) berichten circuleren over zieke kinderen in 

verband met corona en dat er meer een beroep op elkaar gedaan wordt om elkaar te mijden 

in plaats van elkaar te helpen en ondersteunen.  

Ik wil hier graag de hoop uitspreken dat iedereen, betrokken bij Weilust, de sociale media 

gebruikt om verstandige, positieve en begripvolle berichten de wereld in te sturen, zeker nu 

we elkaar zo hard nodig hebben en zo veel rekening moeten houden met elkaar. Door dat te 

doen, komen we het snelst uit deze malaise. 

Nu we vermoeden dat de scholensluiting voortduurt na 6 

april, hebben we ook af moeten spreken om de feestweek van 

20 tot en met 24 april uit te stellen. Dat gaat ons natuurlijk erg 

aan het hart. 

Dat geldt dan natuurlijk ook voor de reünie die op woensdag 22 april gepland was. Mocht u 

van mensen uit uw omgeving weten dat zij zich ingeschreven hadden om aanwezig te zijn, 

zou ik het fijn vinden als u hen dat voor de zekerheid nog eens meldt. 

We hebben met de werkgroep afgesproken dat we een definitieve datum vast gaan stellen 

als de scholen weer aan de slag zijn. 

Maar omdat er al vele reserveringen (en betalingen) liepen hebben we een uiterste 

voorlopige datum genomen die al in het volgende schooljaar ligt. 

We gaan bekijken of we voor de groepen 8 nog iets kunnen betekenen. 
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Als we dat weten, zal het u vast niet verbazen dat de 

Paasviering die gepland stond voor onze school op 9 april 

ook afgelast wordt. Zelfs ‘The Passion’ van de EO gaat dit 

jaar op een alternatieve manier plaatsvinden. En terecht 

natuurlijk. We zullen proberen het ‘Lijdensverhaal van 

Christus’ op een andere manier onder de aandacht van 

onze leerlingen te krijgen.  

De avondvierdaagse van de wijk (zie ook bijlage) is voor dit jaar afgelast. Weilust zou dit keer 

‘gastheer’ zijn bij de afsluiting. Dat nemen wij uiteraard volgend jaar dan graag voor onze 

rekening. 

Afgelast is ook het jaarlijkse scholen-voetbal-toernooi dat in de meivakantie wordt gespeeld. 

Er wordt nog nagedacht over het schoolkamp, de musical en het afscheid van groep 8. 

Deze uit- en afstelzaken zijn natuurlijk niet het allerleukst om te 

melden, maar laten we maar bedenken dat wat ‘in het vat zit…………… 

mogelijk steeds lekkerder wordt’. 

Ik wens u een zonnige week en hoop dat u en uw kinderen gezond 

blijven. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust, 

 


