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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 37   Datum: 18 juni 2020 

Bijlage 

37-01 Open trainingsdag BHV Push 27 juni 2020 

Beste ouders en verzorgers, 

Vanmorgen werd ik wakker met het nieuwsbericht dat 

kinderen tot 6 jaar met een verkoudheid nu wel naar de 

opvang en naar de basisschool mogen, als zij geen koorts 

hebben en er in het gezin geen corona is geconstateerd.  

Kinderdagverblijven en scholen mogen baby’s, peuters en 

kleuters die koorts hebben nog wel de toegang weigeren.  

Die richtlijn geldt ook voor kinderen met een gezinslid dat klachten heeft die aan het 

coronavirus doen denken.  

Ook wanneer een gezinslid koorts heeft (38 graden of hoger) blijven alle gezinsleden thuis.  

Voor alle kinderen boven de 6 jaar blijven de richtlijnen zoals deze zijn: was regelmatig en 

goed je handen en blijf bij klachten (neusverkouden, hoesten, keelpijn en/of koorts) thuis.  

Dus leerlingen tot 6 jaar die verkoudheidsklachten hebben hoeven, conform de aangepaste 

richtlijn van de RIVM, vanaf nu niet langer thuis te blijven als ze verkouden zijn.  

Dat moet voor veel ouders van kinderen tot 

6 jaar een heel fijne aanpassing zijn in de 

maatregelen die nu gelden rond corona. 

Dat kan al onmiddellijk ingaan. Dus vanaf 

aanstaande maandag, want vandaag en 

morgen zijn de kinderen vrij van school in 

verband met studiedagen voor de medewerkers van de school. Voor het eerst zullen dus alle 

medewerkers van de school weer allemaal tegelijk op school zijn, maar nu alleen maar voor 

overleg en voorbereidingen. Uiteraard nog steeds op gepaste afstand. 
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Wij blijven vanzelfsprekend alert en zullen ons bij nieuwe situaties ook steeds weer laten 

adviseren door het RIVM en de GGD. Uiteraard zullen wij u opnieuw informeren als nieuwe 

ontwikkelingen daar aanleiding toe geven 

Ook nog van belang te weten is dat wanneer een 

leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt,  de 

leerling naar huis gaat. Als de leerling koorts en/of 

benauwdheidsklachten heeft, dan worden 

eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en 

gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet 

naar de buitenschoolse opvang. 

Ik begrijp dat de richtlijnen door de aanpassingen mogelijk niet altijd duidelijker worden. Dus 

als u twijfelt, mag u altijd even naar school bellen. 

Ik heb u beloofd dat ik vandaag de groepsverdeling bekend zou maken. Gisteren is gebleken 

dat de laatste nieuwe collega geslaagd is voor de pedagogische academie basisonderwijs 

(PABO) en daarmee hebben we het team voor volgend jaar compleet. 

Merel Visser en Niels Huijsmans stellen zich in deze Weilustwekker ook nader aan u voor.  

In onderstaand schema kunt u zien in 

welke groep welke groepsleerkracht staat 

en/of welke taak zij verder nog hebben. 

Gelijktijdig met deze Weilustwekker 

ontvangt u een overzicht van de groep, 

waar uw kind is ingedeeld, met daarbij het 

groepsnummer (A of B) en de leerkracht(en), het kan zijn dat u daarover al met een 

leerkracht gesproken hebt, mocht daar aanleiding voor zijn geweest.  

U kunt de naam van de leerkracht natuurlijk ook terugvinden in onderstaand overzicht. 

Als er geen wijzigingen meer (moeten) komen, is de groepsverdeling voor het volgende 

school jaar 2020-2021 als volgt: 
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Formatie en groepsverdeling Kbs Weilust schooljaar 2020-2021  

Gr.  Maandag   Dinsdag   Woensdag   donderdag   vrijdag   

1-2 a**  Kitty  Tamara  Tamara   Kitty   Kitty  

1-2 b   Petra / Tamara  Petra  Petra  Petra  Petra/ Tamara  

1-2 c  Doriene  Doriene  Corine 

of Doriene  

Corine  Corine   

1-2 d  Marja   Marja   Marja  Corina   Marja   

1-2 e * Marca (Elliz)  Marca (Elliz)   Marca  Elliz (Marca)  Elliz (Marca)   

3 a  André   André   Laura  Laura  Laura  

3 b  Ilse  Ilse   Annemieke  Annemieke  Annemieke  

3 c   Corina   Ellis  Ellis  Ellis  Corina   

4 a  Ireen   Ireen   Maayke  Maayke  Ireen  

4 b  Sanne   Sanne  Sanne  Sanne   Maayke  

4/5  Ingrid   Ingrid   Ingrid  Corné   Corné  

5 a  Floor   Floor   Floor   Floor   Ronald   

5 b  Linda   Linda   Kelly  Kelly   Kelly   

6 a ** Shana   Shana   Sabine  Sabine  Sabine  

6 b  Kim   Kim   Merel   Merel   Kim   

7 a   Niels  Niels  Niels  Niels   Niels   

7 b  Michelle   Michelle  Linda   Michelle  Michelle   

8 a  Nicolle   Ronald   Nicolle   Nicolle   Nicolle  

8 b  Ruud   Ruud   Ruud   Ruud   Ruud   

*Wisselen wekelijks van werkdagen. 
**Sabine en Kitty zijn nog een tijdje met zwangerschapsverlof in het nieuwe schooljaar 
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Verder zijn de volgende collega’s op onze school aan het werk op met bijzondere overige 

taken op onderstaande dagen:  

Activiteit Ma  Di  Wo  Do  Vr.  

Taalpaleis    Corné   Corné        

Plusklas         Kim     

Impuls        Hannelore en Michelle        

Intern 

Begeleiders 

Hannelore  Hannelore/ Elly     Hannelore/ 

Elly   

   

Remedial 

Teacher 

Inge    Inge         

Onderwijs-

assistentes 

Saba/ Vicky  Saba/ Vicky  Saba/ Vicky  Saba/ Vicky   Saba/ 

Vicky  

Gym   Eigen 

leerkracht 

 Sportcoach 

Breda-Actief 

   Eigen 

leerkracht 

  

Werkdruk-

verlagende 

middelen 

       
 

  Merel   

Administratie   Madelon    Madelon (ocht.)   

Johan (mi tel.)  

 Johan  Madelon   Madelon 

(ocht.) 

Johan (mi 

tel.)  

Conciërge    Johan   Johan   Johan  Johan   Johan  

Team-

coördinatoren 

         Inge/ Shana     

Directie   Kees ?  Kees ?  Kees ?  Kees ?  Kees  ?  
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Hieronder stellen onze nieuwe collega’s zich aan u voor. 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Niels Huijsmans en ik ben 24 jaar oud. Dit schooljaar ben 

ik afgestudeerd aan de PABO bij Avans Hogeschool. Met veel 

enthousiasme zal ik komend schooljaar aan de slag gaan met mijn 

eerste baan op de Weilust.  

Ik woon in Breda samen met mijn vriendin Soraya. Ook zij is 

leerkracht. Naast mijn studie geef ik atletiektraining bij AV Sprint. Ook 

kook ik graag en ga ik in de vakanties (zodra dat natuurlijk weer 

fatsoenlijk mag) graag op reis. 

In de klas vind ik het heel erg leuk om de uitdaging op te zoeken met de verschillende 

niveaus binnen de groep. Graag maak ik ook gebruik van verschillende werkvormen en 

digitale middelen. Om die reden spreekt de methode ‘Topondernemers’ mij bijzonder aan. 

Het allerliefst leer ik mijn leerlingen over de geschiedenis. Daarnaast geef ik heel graag 

gymlessen.  

Het liefste zou ik volgende week al beginnen, want ik heb ontzettend veel zin om aan de slag 

te gaan met mijn eigen klas. Ik kijk er dan ook naar uit om jullie te gaan ontmoeten. Tot ziens 

bij de doorschuifmiddag! 

En ik ben Merel Visser en ben 35 jaar oud. Ik woon in Breda met mijn 

vriend Jasper en dochter Janne van nu bijna twee jaar oud. Na ruim 

twaalf jaar op een basisschool in Rotterdam te hebben gewerkt voor 

diverse groepen, begint voor mij een nieuw avontuur op kbs Weilust. 

Een van de redenen waarom de school mij zo aanspreekt is de missie 

‘zin in school’. Wat mooi om ernaar te streven dat iedereen het fijn 

moet vinden om naar school te komen en er te zijn en anderzijds dat 

school zin moet hebben, van betekenis moet zijn. Ik kijk er naar uit 

om na de zomervakantie te mogen starten op deze school.  

VOORLICHTING MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID  

Op verzoek van ons schoolbestuur INOS, neem ik hun brief met betrekking tot een 

voorlichting rond het thema meer- en hoogbegaafdheid (MHB) op. 

Aan ouders/verzorgers van INOS-leerlingen  

Betreft            : Ouderavond MHB 2020  
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Ons kenmerk  : u-20037-CB  

Breda, 17 juni 2020  

 Beste ouders/verzorgers,   

Regelmatig informeren wij u tijdens daartoe georganiseerde avonden over het onderwijs op 

onze scholen aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.   

Sinds de start van het traject om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen op 

onze scholen te verbeteren zijn inmiddels veel initiatieven in gang gezet en is een aantal 

zaken in positieve zin veranderd. Zo zijn alle leerkrachten van INOS geschoold, zijn alle 

scholen met een implementatietraject bezig ter versterking van het aanbod en is er een 

kennisnetwerk van MHB-experts opgezet.  

Zoals wij u tijdens de informatieavond van 23 september vorig jaar lieten weten, was de 

planning dat alle scholen voor de herfstvakantie 2020 ge-audit zouden worden. Bij de audit 

krijgt de school een beoordeling waar de school staat op het gebied van onderwijs aan meer- 

en hoogbegaafde leerlingen. Intensieve interviews met directie, leerkrachten en leerlingen 

van de school, maken daar deel van uit.  

Helaas hebben de maatregelen door het COVID-19 virus dit proces vertraagd. De audits 

zullen als gevolg hiervan pas na de zomervakantie worden gestart en lopen van september 

2020 tot ca. februari 2021.   

Daarom verwachten wij de eerstvolgende ouderavond MHB pas in november te kunnen 

organiseren, mits de coronamaatregelen hiertoe ook gelegenheid bieden. Dan hopen we in 

ieder geval de eerste resultaten van de audits met u te kunnen delen.  

Het leek ons goed u hierover te informeren.  

Met vriendelijke groet,   

INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda  

Nicole van Son, voorzitter College van Bestuur  mede namens projectleider René Lous 

U merkt dat we veel belangrijke informatie hebben deze week. Vandaar dat we u wel een 

Weilustwekker sturen, ondanks de ‘gebroken week’. 

Ik wens u een mooie week, mede namens het team van Kbs 

Weilust, met vriendelijke groet, 

Kees van Sprundel, directeur 


