
1 
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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

U hebt inmiddels allemaal al wel begrepen dat de scholen 

weer open mogen, voor 50 % van de tijd. 

Wij hebben hier intern natuurlijk al lang over nagedacht 

en zo ook ons schoolbestuur “INOS”. 

Inos heeft, met input van scholen, hier gisteren over 

vergaderd om duidelijke kaders aan te geven waarbinnen scholen 

hun eigen mogelijkheden kunnen uitwerken. INOS wil graag 

enigszins uniform communiceren voor al haar scholen. 

Vandaag krijgen wij daar de resultaten van en wij hebben 

vanmiddag een overleg met het hele team over hoe wij het 

concreet vanaf 11 mei (de dag na de meivakantie) gaan 

organiseren.  

Ik zou dus voor willen stellen om deze Weilustwekker kort te houden en u aan het einde van 

de dag, of morgen (als dat al mogelijk is), een extra Weilustwekker te sturen met de 

benodigde uitgewerkte en meer gedetailleerde informatie. 

Het is de bedoeling dat iedereen na de meivakantie precies 

weet wat de bedoeling is en wat de afspraken zijn. 

Ik denk dat het verstandig is om nu nog geen adviezen te geven 

of om op zaken vooruit te lopen met het risico dat we 

onduidelijkheden krijgen. 

Ik wil nog wel graag melden dat ik bijzonder blij ben (en dus ook trots) met 

de manier waarop zaken nu lopen, onder deze voor iedereen lastige 

omstandigheden. 
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We verkeren allemaal in onzekerheid, zijn allemaal een beetje bang en ontredderd, maar de 

kinderen doen naar eer en geweten hun best om de leerkrachten te volgen in hun 

thuisonderwijs.  

De leerkrachten werken naar eer en geweten optimaal aan het voorkomen van 

achterstanden bij de kinderen en hebben inmiddels al hun leerlingen op een of andere 

manier ‘in beeld’, waardoor ze naar mijn gevoel allemaal 

redelijk veilig zijn. Dat stelt mij in ieder geval gerust.  

De ouders tenslotte doen het ook geweldig. Wetend dat 

het voor de meesten echt niet gemakkelijk is. Je moet als 

ouders ineens didacticus zijn, ICT-kundig en 

organisatorisch heel erg vaardig. Dat valt volgens mij 

lang niet altijd mee, zeker niet als er nog van je verwacht wordt dat je thuis goed werk voor 

‘de baas’ aflevert. 

Dus voor iedereen mijn complimenten. Ik hoop dat we op deze manier samen kunnen blijven 

werken om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. 

Ik wens u, ondanks alles, twee fijne vakantieweken en hoop dat 

iedereen in uw omgeving gezond blijft zonder inhoudelijk 

‘afstandelijk’ te worden door afstand te houden.  

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

Kees van Sprundel, directeur 

WEILUST GEFELICITEERD ! 

Deze week zouden we eigenlijk groot feest gehad hebben op onze school. Dat hebben we nu 

dus helaas uit moeten stellen vanwege de coronacrisis. 

Heel jammer voor de groepen 8, maar voor alle andere kinderen geldt; “Wat in het vat zit, 

verzuurt niet”.  

Dus dat gaat vast nog een keer goed komen, zeker in het volgende schooljaar. 

Om toch aandacht te geven aan de jarige Weilust, hebben klassenouders een verrassing 

aangebracht op het speelplein. 

Hieronder ziet u (een deel van) het resultaat. 
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