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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

We hebben duidelijkheid. We gaan elkaar niet op regelmatige 

basis zien vóór 11 mei. Ik hoop dat dit dan echt voorbij zal zijn, 

maar ik durf er niets onder te verwedden. Omdat er veel niet 

doorgaat, heb ik u deze week niet heel 

veel te melden. 

In de loop van de week stuur ik u weer een nieuwe update van de nu 

geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. 

 Het is momenteel een apart en druk bestaan, nu alles via een 

toetsenbord, een muis en een scherm dient 

te verlopen. Hoe goed het ook allemaal 

functioneert en hoe flexibel en innovatief 

we allemaal ook zijn, het is wennen.  

Wel fijn te horen dat het veruit de meeste 

kinderen goed gaat. Wij beginnen op school te wennen aan het 

afstandsonderwijs en ik zie veel mooie dingen gebeuren waar ik 

echt trots op ben. 

Mijn collega’s, en voor een deel ook ikzelf, krijgen vaardigheden, die we enkele weken 

geleden nog niet vermoed hadden.  

Fijn, want nu kunnen we onze leerlingen toch goed volgen en vooruit helpen in hun 

ontwikkeling en op die manier proberen grote achterstanden te voorkomen. 
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Wat ook heel fijn is, zijn uw enthousiaste reacties over de wijze waarop wij ons 

afstandsonderwijs inrichten en de activiteiten die wij de leerlingen voorleggen. Bedankt 

daarvoor. Wij hebben dat ook een beetje nodig. 

Langzaam maar zeker begint het hele team weer op krachten te 

komen. Enkele weken geleden hadden wij heel veel collega’s die 

met klachten thuis moesten werken en velen waren ziek gemeld 

omdat zij zich echt te slecht voelden om dagelijks met de leerlingen 

bezig te zijn. Nu is op twee collega’s na iedereen weer lekker aan 

de slag voor en met zijn/haar leerlingen. 

Wij denken op de goede weg te zijn, gelukkig, nu we zo nog een tijdje verder moeten. 

Maar mocht u nog goede suggesties hebben, waarmee wij zaken nog 

verder kunnen verbeteren, horen we die graag van u. 

Het is jammer dat alle zaken die ik u in de vorige Weilustwekker meldde 

afgelast zijn, maar er komen vast weer betere tijden. En als we die gezond 

bereiken, weten we weer wel waarvoor we het allemaal gedaan en 

volgehouden hebben. 

Veel succes met uw werk, met uw kinderen, met uw vrijetijdsbesteding en de 

coronamaatregelen. 

Ik wens u een fijne week. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 

Kees van Sprundel, directeur 

 

WIL JE DE SOCIAAL VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR VAN WEILUST, JUF HANNELORE SPREKEN? 

Nu we elkaar niet meer op school zien, is het voor de kinderen ook niet meer mogelijk om bij 

mij binnen te lopen. Als sociaal veiligheidscoördinator wil ik nog wel graag bereikbaar 

blijven. Als u of uw zoon of dochter mij willen spreken, stuur dan gerust een mail naar 

hannelore.kwekkeboom@inos.nl om een afspraak te maken. We kunnen dan bellen of 

videobellen. De kinderen kunnen mij ook via inosweb een bericht sturen. 

Groetjes, Juf Hannelore  
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