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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 38   Datum: 25 juni 2020 

Bijlagen 

38-01 Online geloofsfeest 4 juli 2020 

38-02 Weekend van het varken 2021 

 

Beste ouders en verzorgers, 

We zijn weer in een betere tijd aan het belanden.  

Het weer is fantastisch, de maatregelen rondom corona worden steeds verder versoepeld en 

er zijn steeds veel minder overledenen te betreuren als gevolg van corona. 

Op school merken we aan alles dat we in een lagere 

versnelling hebben gestaan met betrekking tot het 

lesgeven aan onze leerlingen.  

Dat gaat niet op als we kijken naar de tijd die sommigen 

hebben moeten investeren in het zich aanpassen aan nieuwe competenties en vaardigheden 

en ander wijzen van onderwijs geven. 

Maar in tegenstelling tot andere jaren zijn nu al, een aantal weken voor de laatste schooldag 

van het schooljaar, de groepen bekend, alle teamleden bekend en weten alle leerlingen bij 

wie ze volgend jaar in de groep zitten.  

De jaarplanning wordt al ingevuld en kunt u binnenkort 

al weer raadplegen in PARRO en op de website van de 

school.  

En de aan de nieuwe schoolgids, die in het nieuwe 

schooljaar weer te lezen zal zijn op 

www.scholenopdekaart.nl wordt de laatste hand gelegd, voor deze ter instemming kan 

worden voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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We merken dat bijna alle ouders blij en/of tevreden zijn over de 

gang van zaken. Er zijn maar heel weinig gesprekken gevoerd over 

de nieuwe groepssamenstellingen.  

Het spijt ons dat er af en toe een slordigheidsfoutje werd 

gemaakt, maar we hebben de indruk dat die allemaal weer snel 

hersteld konden worden. Door het gemis van veel collega’s op de werkvloer kunnen zulke 

foutjes helaas sneller dan normaal ontstaan. 

De collega’s van de groepen 8 hebben toch nog een heel leuk afscheidsprogramma voor hun 

leerlingen kunnen samenstellen.  

Door het hele ‘coronagedoe’,  waren we aanvankelijk bang dat er niets door zou mogen 

gaan.  

Maar we merken nu dat er toch nog heel veel 

mogelijk is, als we steeds goed nadenken over het 

naleven van de richtlijnen. Natuurlijk helpen 

creativiteit, wat extra investeringen en wat hulp 

van buitenaf daar natuurlijk ook heel goed bij.  

Hoewel in aangepaste vorm, gaan de ouders, 

opa’s en oma’s, broertjes en zusjes van de 

leerlingen van groep 8, toch een prachtige musical te zien krijgen.  

Hoewel in aangepaste vorm zijn er toch nog enkele uitjes die tijdens het ‘normale 

schoolkampprogramma’ ook gedaan zouden worden.  

Daarnaast hadden wij ook nog een extra verrassing in petto, die voor alle basisscholen 

binnen Breda georganiseerd werd. 

Ik denk dus dat de leerlingen achteraf kunnen constateren dat ze 

relatief weinig te kort zijn gekomen. Fijn toch? 

Ik meld u nu graag al vast dat de leerlingen op de laatste schooldag 

een halve dag hebben. Zij zijn dus 10 juli aanstaande al om 12.15 

uur uit. Houd u daar rekening mee s.v.p.? Het staat ook zo vermeld 

in de schoolkalender(s). 
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Het laatste portfolio van dit schooljaar kunt u binnenkort thuis verwachten. 

Hoewel de laatste ouderavond (evenals de eerste kennismakingsouderavond aan het begin 

van het schooljaar) van het schooljaar op onze school 

steeds ‘facultatief’ is, wat inhoudt dat u deze in 

tegenstelling tot alle andere oudercontacten niet hoeft 

te bezoeken als u geen vragen of opmerkingen hebt. U 

hoeft dus niet uit ‘beleefdheid’ te komen dan, maar als 

u werkelijk vragen hebt of u vindt het belangrijk dat de 

leerkracht van uw kind iets gaat ‘overdragen’ naar de volgende leerkracht, bent u uiteraard 

van harte welke toch een afspraak te maken. Wij hopen echter dat u dan wel begrijpt dat 

het nog telefonisch of beeld bellend plaats gaat vinden.  

Misschien – en ik vermoed eerlijk gezegd van wel – kunnen we elkaar in het nieuwe jaar 

weer wel live ontmoeten en spreken.  

Ik ga er dan ook van uit meer volwassenen in de school te mogen en kunnen toelaten. 

Voor nu wens ik u een heel fijne en zonnige week toe.  

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 

Kees van Sprundel, directeur 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Merel Uitterhoeve. Volgend schooljaar kom ik mijn LIO-stage lopen bij jullie op 

school! Ik zal in groep 7 staan onder begeleiding van Michelle. Ik wil me graag even 

voorstellen. 

Ik ben geboren en getogen in een klein dorpje in de provincie Zeeland, hier ben ik in het 

weekend nog steeds te vinden. Doordeweeks woon ik nu voor mijn tweede jaar in Breda. 

Steeds heen en weer reizen was niks voor mij dus ik woon nu met vier gezellige meiden in 

een studentenhuis. Als vooropleiding heb ik de havo afgerond in Goes. Ik ben na de havo 

meteen met de PABO gestart op het Avans. Naast mijn opleiding heb ik verschillende 

bijbaantjes. 
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SLUITING SCHOOLBIEB 

Het schooljaar is weer bijna voorbij. De schoolbieb was weer even open. Nu is het al weer 

tijd om alles in te leveren. Willen jullie thuis nog even goed zoeken naar boeken van de 

schoolbieb. Deze moeten volgende week ingeleverd worden zodat ze weer netjes in de kast 

geplaatst kunnen worden. We gaan ook nog een eindcontrole doen zodat we in beeld 

hebben welke boeken er nog missen.  

Groet, de schoolbieb commissie 

 

 

LEKKER LEZEN IN DE VAKANTIE: IN EEN LUIE STOEL, OP HET STRAND OF IN DE TENT. 

Wegdromen in een mooi verhaal, lekker aan het strand, op de camping of thuis in een luie 

stoel.  Fijn om tot rust te komen en ook belangrijk, want als kinderen veel blijven lezen in de 

vakantie, kunnen ze na de zomer nog net zo goed lezen als daarvoor. 

Om te voorkomen dat het leesniveau van kinderen zakt tijdens de vakantie, is het dus 

belangrijk om te blijven (voor)lezen in de zomervakantie.  

Deze zomer is het met de VakantieBiebapp weer mogelijk om e-books te lezen op een tablet, 

smartphone of pc. Hiervoor hoef je geen lid te zijn van de bibliotheek. Nieuw dit jaar is dat er 

niet alleen leesboeken maar ook verschillende luisterboeken te downloaden zijn. 

De VakantieBieb is een app die vanaf 1 juli 2020 te downloaden is, zowel voor jeugd als 

volwassenen. Op 31 augustus 2020 sluit de Vakantiebieb weer. 

Wil je nog meer e-books lezen of naar nóg meer verhalen luisteren, dan kan dat met een 

pasje van de openbare bibliotheek via https://www.onlinebibliotheek.nl/ en via de 

Luisterbiebapp. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/
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Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Daarmee kunnen dan natuurlijk ook 

echte boeken geleend worden zoals: 

        

 

JEZUS & DE STORM – ONLINE GELOOFSFEEST OP 4 JULI 

Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op het online Geloofsfeest voor 

kinderen! Ook als je niet gelovig of katholiek bent, kun je zeker meedoen! (zie ook bijlage) 

Het feest is van 9.30-12.30 en je bent meer buiten dan dat je binnen achter je laptop zit! Met 

theater, liedjes en opdrachten ga je het verhaal van Jezus die in de storm zat helemaal 

meemaken. Hij was niet bang natuurlijk, maar zijn leerlingen wel!  

Kijk op www.gezinengeloof.nl/feest voor aanmelden en informatie. Deelname is dit jaar 

gratis.  

Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het 

vormingscentrum van het Bisdom van Breda - en verschillende parochies uit het bisdom. 

 

http://www.gezinengeloof.nl/feest

