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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 35   Datum: 4 juni 2020 

Bijlage 

35-01 Plan van aanpak na 8 juni  

 

Beste ouders en verzorgers, 

‘De vreemde tijd’ lijkt de komende periode iets minder 

‘vreemd’ te gaan worden. 

We mogen terugkeren naar het meer bekende, maar 

wel met de nieuwe inzichten en richtlijnen. 

Covid-19 blijft ons nog geruime tijd parten spelen, maar 

we leren er langzaam maar zeker mee om te gaan en er 

ons enigszins tegen ‘te wapenen’. Als we daarbij goed samen blijven werken en de richtlijnen 

serieus blijven nemen, zullen we vast een eind gaan komen. 

Aanstaande maandag mogen alle leerlingen weer tegelijk naar school, 

maar we blijven nog wel enkele belangrijke zaken anders regelen. 

Ik som de voor u belangrijkste aandachtspunten hieronder even voor u 

op, maar als u het hele pakket van afspraken en uitspraken wilt lezen 

(wat ik wel adviseer) verwijs ik u naar de bijlage bij deze Weilustwekker 

(plan van aanpak na 8 juni 2020).  

Zo houden we natuurlijk zoveel mogelijk de 

afstand van anderhalve meter in stand. We blijven er op toezien 

dat onze leerlingen regelmatig de handen wassen en dat zij 

blijven hoesten, kuchen en niezen in de holte van de elleboog. 

We blijven dagelijks aanraakpunten in de school extra 

ontsmetten en zorgen dat grote oppervlakten waaraan leerlingen 

moeten werken ontsmet worden. 
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We blijven – met tussenpozen van 5 minuten deze keer – leerlingen in gescheiden groepen 

toelaten in de school. Zo doen we dat dan ook weer bij het verlaten van de school. 

Het aangepaste schema vindt u elders in deze Weilustwekker. 

We blijven de straat 20 minuten afzetten voor verkeer, zodat alle begeleidende ouders en 

verzorgers (en ook de kinderen zelf) ruim de gelegenheid hebben om 

de afstand van anderhalve meter in acht te nemen als er even 

gewacht moet worden.  

Wel een vriendelijk doch dringend verzoek aan u om niet veel te 

vroeg naar school te komen, maar ook weer niet te laat. Bij voorkeur 

met de fiets of nog beter te voet.  

Als u met de auto moet komen, houd dan rekening met de afzetting voor de school en 

parkeer ver weg van de school. 

Als u met de fiets komt, laat de kinderen dan ‘aanrijden’ vanaf de Heusdenhoutsestraat 

(parallel aan de Heerbaan). 

Wij houden de groepen bij elkaar en laten hen ook nog even niet met elkaar spelen, tot ook 

daarvan nog duidelijker gebleken is dat dat geen extra risico’s oplevert. 

Trakteren willen we weer wel toestaan, maar alleen als het niet door ouders zelf gemaakt is 

en voorverpakt is. Dan kan het voor kinderen toch weer een beetje meer feest worden op 

hun verjaardag. 

Onderzoek en data tonen aan dat het weer verantwoord is om alle 

kinderen tegelijk naar school te laten gaan. Ik hoop dat iedereen dat 

vertrouwen ook werkelijk heeft. Maak uw twijfels zo veel mogelijk 

bespreekbaar. We willen echt heel graag alle leerlingen weer op 

school. 

 

We hebben deze week opnieuw sollicitatiegesprekken moeten voeren. Nu menen we echt 

het team voor het volgende schooljaar compleet te hebben. 
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Ik hoop dat onze nieuwe collega’s zich snel aan u voor kunnen 

stellen in deze Weilustwekker.  

Ik denk dat we een goed en vooral professioneel team hebben 

kunnen samenstellen. 

Ik werk nu al weer 7 jaar op deze school en van de 38 

medewerkers die volgend schooljaar hier werken, zijn er maar 17 dezelfde als toen. Dat 

maakt duidelijk hoe snel een team van samenstelling kan wisselen. Ik vind dat echter wel 

een goede zaak. Op die manier leer je veel nieuwe dingen van elkaar en ‘roest je niet vast’ in 

een bekende structuur. 

We hebben ook een overeenstemming over de groepsverdeling 

binnen de school en de leerlingen zijn bijna over de verschillende 

groepen verdeeld. Nu moeten die groepen leerlingen nog aan 

groepsleerkracht(en)  gekoppeld worden en als dat klaar is kunnen 

we dat met u gaan communiceren. Ik verwacht dat eigenlijk binnen 

nu en twee weken duidelijk te kunnen maken. 

Voor nu wens ik u weer een zonnige week toe (lijkt tegen te gaan vallen) en ik meld me 

volgende week weer. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 

Kees van Sprundel, directeur 

 
SCHEMA INGAAN VAN DE SCHOOL  per 8 JUNI 2020  
 

Ingang / Tijd   8.20  8.25  8.30  8.35  

Gymzaal  7A (Floor)  8B (Ruud)  8A (Nicolle)  X  

Kober tuintje  X  2/3 
(Ellis/Corina)  

X  X  

Kober ingang plein  3A (Ilse/Laura)  7B (Michelle)  3B (Ireen/ 
André)  

X  

Ingang speelzaal 
plein  

5A (Ingrid/Corné)  6B (Kim)  5B (Linda/Kelly)  6A 
(Shana/Sabine)  

Hoofdingang  X  ½ Petra  X  X  

Ingang 
pingpongtafel  

4A 
(Corine/Doriene)  

4B (Sanne)  ½ Marca/ Elliz  X  

Ingang glijbaan  ½ Marja  ½ Aggie    
(Christel/ 
Michelle)  

½ Tamara/ 
Annemarie  

X  
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SCHEMA UITGAAN VAN DE SCHOOL per 8 juni 2020  
 

Uitgang / Tijd  14.40  
(12.10)  

14.45 (12.15)  14.50  
(12.20)  

14.55  
(12.25)  

Gymzaal  X  7A  8B  8A  

Kober tuintje  X  X  2/3  X  

Kober ingang plein  X  3A  7B  3B  

Ingang speelzaal plein  5A  6B  5B  6A  

Hoofdingang  X  X  ½ Petra  X  

Ingang pingpong tafel  X  4A  ½ Marca/ Elliz  4B  

Ingang glijbaan  ½ Marja   ½ Aggie 
(Christel/Michelle)  

  ½ Tamara / 
Annemarie  

  
  
De groepen 8A, 8B, 7A en 2/3 hoeven dus helemaal niet op het speelplein naar binnen of 
buiten.   
Groepen 7A en 7B en 8A en 8B gebruiken steeds de “brand”-trap bij de gymzaal.   
  
De overige groepen worden verdeeld over de twee schoolpoorten:    
De groepen 1/2 gebruiken de poort rechts (bij klimrek)   
De groepen 3, 4, 5 en 6 gebruiken de poort links.   
De Koberpoort (voetbalkooi) wordt alleen gebruikt door Kober zelf.  
  
Ouders komen in principe niet op het schoolplein !   
 
DE SCHOOLFOTOGRAAF 

Beste ouders en verzorgers,  

Dinsdag 9 en woensdag 10 juni aanstaande is de schoolfotograaf op school.  

Nu we door de versoepeling van een aantal maatregelen groen licht gekregen hebben om 

weer anderen in de school toe te laten,  willen we graag de schoolfotograaf dit schooljaar 

nog aan het werk laten (uiteraard onder strenge handhaving van de RIVM richtlijnen). 

Er zullen individuele foto’s gemaakt worden, maar de kans bestaat dat de groepsfoto’s op 

een alternatieve manier gemaakt worden. 

U zult begrijpen dat het maken van foto’s van broertjes en zusjes moeilijker te organiseren 

zal zijn. De werkgroep van ouders zal daarover verder afspraken maken met de fotograaf. U 

ziet dan later het resultaat. 

Het spijt ons dat wij zo laat hier over communiceren, maar gisterenavond is pas 

duidelijk  geworden dat het allemaal weer mogelijk is. 
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Mocht u liever hebben dat uw kind niet gefotografeerd wordt, kunt u (tijdig)  een mail sturen 

naar de leerkracht van uw kind. 

Wij vermoeden hier veel ouders een plezier mee te doen. 

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep ‘schoolfotograaf’,  

Kees van Sprundel, directeur 

 

VAN DE OUDERRAAD 

Beste ouders, 

Langzaamaan kunnen we ons vertrouwde, normale leventje weer oppakken. Ook de 

basisscholen gaan weer volledig open. Helemaal normaal zal het echter nog niet worden en 

de naweeën van het coronavirus zullen ook voorlopig blijven. 

Zo zijn dit schooljaar de viering van Koningsdag en Pasen niet doorgegaan en is de viering 

van het schooljubileum uitgesteld. Ook alle schoolreisjes zijn geannuleerd en hier wordt 

altijd circa 60% van de ouderbijdrage aan besteed. Enkele reisjes waren al gereserveerd en 

helaas zullen niet alle voorschotten teruggestort worden. Desondanks blijft er een 

substantieel bedrag over dit jaar. 

Als Ouderraad hebben wij het plan om dit bedrag op een andere manier toch te besteden 

aan de leerlingen. Wat dat precies wordt, hebben wij nog niet bepaald, maar het moet in elk 

geval ‘zichtbaar’, ‘extra’ en ‘specifiek voor onze kinderen’ zijn. Dus geen bijdrage aan het 

gebouw of het onderwijs. Wij zullen u als ouders en de Leerlingenraad van onze school nauw 

betrekken bij de keuze. Het doel is om de besteding in november 2020 bepaald te hebben. 

Voor het geld dat voor de kinderen uit groep 8 is betaald, is een passende oplossing 

gevonden. Juffrouw Nicolle en meneer Ruud besteden dit, onder andere, aan de musical 

zodat deze door kan gaan op een manier dat alle ouders er van kunnen genieten zonder 

daarbij live aanwezig te zijn. 

Mocht u het niet eens zijn met deze wijze van besteding van de Ouderbijdrage, dan 

verzoeken wij u dit vóór 15 juni kenbaar te maken via kbsweilust.ouderraad@inos.nl. Graag 

onder vermelding van de naam/namen van uw kind/kinderen en uw bankrekeningnummer. 

Wij zullen dan € 10,- per kind terug storten op uw rekening. 

 

mailto:kbsweilust.ouderraad@inos.nl


6 
 

Wij hopen echter dat u net als ons enthousiast wordt van de mogelijkheid om een 

substantieel bedrag te kunnen besteden aan iets extra’s waar onze kinderen de komende 

jaren veel plezier aan zullen beleven. Als u nu al een goed idee heeft, kunt u dat alvast 

mailen aan  kbsweilust.ouderraad@inos.nl. 

Wij hopen u in september allemaal weer in goede gezondheid op het schoolplein te mogen 

zien! 

De Ouderraad van Kbs Weilust 

 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK : VAN HARTE GEFELICITEERD ! 
 

 JUNI  

   

5 Abigail  6A Sabine/Shana 

5 Timothy  3B Annemieke/Ireen 

5 Fay  3B Annemieke/Ireen 

5 Dagmar  5B Kelly/Linda 

6 Fleur  3A Ilse/Laura 

7 Noah  1/2D Kitty/Marja 

11 Laura  1/2C Aggie 

11 Storm  8A Nicolle/Ronald 

11 Ruben  4B Sanne 

   

 

mailto:kbsweilust.ouderraad@inos.nl

