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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 34   Datum: 28 mei 2020 

Beste ouders en verzorgers, 

Graag had ik u in deze Weilustwekker al veel willen 

vertellen over het plan van aanpak voor de periode van 

na 8 juni aanstaande, als de scholen (vermoedelijk) 

weer helemaal terug open zouden mogen gaan. Maar 

de PO-Raad wil nog een aantal zaken nader bekijken 

alvorens een protocol voor te stellen. 

Dus ook nieuws vanuit ons bestuur, INOS, laat nog even op zich 

wachten tot volgende week woensdag. 

Graag stuur ik u dan in de volgende Weilustwekker de juiste 

informatie over hoe wij het de laatste periode van het jaar op 

Weilust aan gaan pakken in relatie met de richtlijnen rondom het 

coronavirus. 

Het spijt me dat ik nu geen duidelijkheid kan geven. 

We hopen allemaal wel dat alle betrokkenen het veilig en goed 

vinden om alles weer gewoon op te gaan pakken zoals we gewend 

waren.  

Van de anderhalve meter afstand zullen we echter voorlopig nog niet afkomen, evenals het 

regelmatig ontsmetten van handen en aanraakpunten om ons heen. 

Maar dat houden we inmiddels allemaal al wel heel goed vol. Fijn. 

Zelf hebben we het gevoel dat het 50% onderwijs, waar we nu nog middenin zitten goed 

verloopt. Het halen en brengen van de leerlingen gaat goed, het buitenspelen gaat goed, de 

entree van onze nieuwe jongste leerlingen loopt goed.  
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Meestal gaat het thuis werken op de dagen dat leerlingen niet naar 

school hoeven goed, maar we horen ook wel dat sommige 

leerlingen het erg moeilijk vinden om aan de slag te gaan en aan de 

slag te blijven met hun opdrachten. 

Bedoeling is om op de contactdagen zo goed en duidelijk instructie 

en uitleg te geven dat de kinderen daarna een hele dag zelfstandig 

aan de slag kunnen met hun taken. Natuurlijk moeten pa en ma daarop helpen toezien, 

maar veel hulp – net als tijdens de afstandsonderwijsdagen – zou niet meer nodig moeten 

zijn. 

Iedereen zou dus op eigen tempo en niveau aan het werk moeten kunnen. 

Als u merkt dat het bij u thuis anders loopt, hoop ik dat u contact opneemt met de 

leerkracht van uw kind.  

We proberen de achterstand bij onze leerlingen tot een minimum te beperken. 

Inmiddels zijn we natuurlijk wel bezig met ons voor te bereiden op 

het nieuwe schooljaar. 

We weten wie er afscheid gaan nemen (juf Vivian, juf Aggie, juf 

Annemarie en ik), maar we weten inmiddels ook wie er als nieuwe 

collega’s bij gaan komen. Alleen de nieuwe directeur weten we nog 

niet. Zodra ik een naam hoor, zal ik u die melden. 

Ik hoop ook binnenkort de nieuwe collega’s zich in deze 

Weilustwekker voor te kunnen laten stellen.  

We weten dat meneer André bij ons zal blijven. Dat geldt ook voor juffrouw Maayke 

Raaijmakers en juffrouw Michelle Heeren. Allemaal collega’s die in de loop van het 

afgelopen jaar veel bij ons hebben gewerkt. Wij weten dus dat we enthousiaste collega’s 

hebben binnen gehaald, die we al een beetje kennen. 

Ik hoop u ook binnenkort ook de naam van de nieuwe 

collega voor de bovenbouw te kunnen melden. 

Dan hebben we de bezetting voor volgend jaar weer 

keurig op tijd rond. 

Intussen zijn we nu ook druk bezig om groepen te 

vormen. De formatie (groepsverdeling)  hebben we rond. 
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Nu moeten alleen de leerlingen nog aan de groepsleerkrachten worden gekoppeld. Ik hoop 

dat iedereen daar ook weer een goed gevoel bij gaat krijgen. 

Na de Tweede Pinksterdag hebben wij een voorlaatste 

studiedag van dit schooljaar, waarin we hopen al het 

bovenstaande te kunnen afronden, zodat wij u ruim voor het 

einde van het schooljaar kunnen melden hoe de situatie er na 

de zomervakantie uit gaat zien.  

Tenslotte hebben we dan nog een onderbreking van twee 

dagen op 18 en 19 juni. Daarna stevenen we af op het einde van het schooljaar.  

Het is allemaal weer heel snel gegaan. 

Maar voor nu wens ik u weer een heel fijne en zonnige week. Pas goed op uzelf en op elkaar 

en houd het vol om afstand te houden en zo veel mogelijk thuis te blijven. Dus blijf gezond. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust. 

Kees van Sprundel, directeur 

OPROEP OUDERS DEEL JOUW KENNIS EN WORD LID VAN DE GMR INOS  

Wil je je horizon verbreden? Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke 

kant van het onderwijs? Oriënteer je dan op het lidmaatschap van de 

GMR! Wij zijn op zoek naar medewerkers en ouders die de GMR 

komen versterken.  

Ouders met één of meer kinderen op een INOS-school kunnen zich 

kandidaat stellen; ook als je geen lid bent van een MR. Nieuwsgierig? 

Ontdek wat er zo leuk is aan het GMR-lidmaatschap.  

Ga naar de INOS website: Info GMR verkiezingen  

Kandidaatstelling  

• Kandidaatstelling gaat per email en kan tot en met 12 juni a.s. Geef in je mail in 5 tot 10 

regels aan waarom jij je kandidaat stelt en voeg een foto van jezelf toe. Stuur dit naar: 

gmr@inos.nl  

• Bij aanmelding ontvangen alle kandidaten een ontvangstbevestiging van hun 

kandidaatstelling en een toelichting op de procedure  

• Uiterlijk op 15 juni a.s. stelt de verkiezingscommissie de kandidatenlijst vast  

mailto:gmr@inos.nl
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Vragen? Stel ze gerust! Wie met de huidige leden praat, ontmoet in elk geval groot 

enthousiasme.  

Inge Meessen, RT’er en TC’er van Kbs Weilust heeft ook zitting in de GMR. Knoop gerust 

eens een gesprekje met haar aan. 

Met vriendelijke groet, namens de verkiezingscommissie GMR INOS, 

Petra Haverman, ambtelijk secretaris GMR INOS gmr@inos.nl 

AVOND4DAAGSE 

Als bijlage treft u informatie aan rondom de avondvierdaagse Breda-Oost. KWBN heeft ons 

een alternatief aangeboden, zodat liefhebbers toch kunnen gaan wandelen dit jaar en 

daarvoor een medaille ontvangen als ze vier dagen uitlopen.  

Via onderstaande link vindt u ook meer informatie : 

www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
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