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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 39   Datum: 2 juli 2020 

Bijlagen 

39-01 Protocol corona na 1 juli (PO-raad) 

39-02 Chatime nieuwsbrief zomer 2020 : Chatime zoekt reporters ! 

39-03 Summer Camp 2020 4 t/m 11 jaar 

Beste ouders en verzorgers, 

Het geeft een apart gevoel om te beseffen dat ik een 

van mijn laatste Weilustwekkers naar de ouders van de 

leerlingen van Weilust aan het schrijven ben. 

Ik vermoed dat u binnenkort te horen krijgt van het 

bestuur of er een nieuwe directeur benoemd gaat 

worden en wie dat is en wanneer deze op onze school 

gaat starten. Ik ben zelf ook heel benieuwd.  

Alle andere nieuwe medewerkers zijn al aan u voorgesteld of kent u al. 

Maayke Raaijmakers blijft bij ons, zij komt van Phoenix, 

André van Eijk blijft bij ons. Hij is een zij-instromer, net als 

Loek Thomassen die ook nog een groot deel van het jaar aan 

de slag gaat in de 4/5 combinatiegroep bij Corné en Ingrid. 

Nieuwkomers Merel Visser en Niels Huijsmans zullen ook 

aanstaande dinsdag kennis komen maken met hun leerlingen 

Annemarie van Bokhoven zien we maar heel kort meer 

terug op school in het nieuwe jaar. Vivian Innemee gaat 

volgend schooljaar naar Phoenix en zij neemt afscheid op 

de laatste schooldag. Mogelijk zien we haar dus alleen nog 

maar eens terug als zijn een keer op onze school komt 

invallen. 
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De situatie rond het afscheid van Aggie Hoogesteger is nu nog wat onduidelijker, omdat zij 

nog steeds herstellend is. Maar het leuke is wel dat zij dinsdag 7 juli 15-20 minuten afscheid 

komt nemen van de kleuters uit groep 1/2 C.  

Dat doet zij dan samen met Marja Wallet, die groep 1/2C door het ‘afstandsonderwijs’ heen 

heeft geloodst.  

Daaraan kunnen we dus afmeten dat het gelukkig goed met Aggie gaat. Zij heeft via PARRO 

zelf een briefje naar de ouders van haar leerlingen gestuurd. 

Ronald van Noort heeft ook leuke nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hij blijft volgend 

schooljaar nog maar twee dagen aan Weilust verbonden. 

Het enige onzekere is helaas nog de vervangingen van de nog afwezigen in verband met 

ziekte of zwangerschap.  

Ik kan u helaas nu nog niet melden wie Annemieke Dijkmans in 

groep 3 gaat vervangen, naast Ilse van den Berg, en wie Kitty 

Clarijs in groep 1-2 gaat vervangen (Tamara Jansen vervangt 

Kitty op maandag, zodat we nog vervanging nodig hebben voor 

Kitty op donderdag en vrijdag).  

Daarnaast zoeken we ook voor Sabine Bakkers vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof naast 

Shana Huizinga. 

In de loop van het schooljaar gaan ook Inge Meessen en Merel Visser met 

zwangerschapsverlof, maar dat duurt nog even. 

Er is natuurlijk al vervanging aangevraagd voor Annemieke, Kitty en Sabine. En Phoenix, de 

vervangingsorganisatie, is hard aan het werk om goede professionele tijdelijk collega’s te 

vinden, maar zijn er nog niet aan uit. Zodra ik namen weet, meld ik dat de betrokken ouders. 

Ik heb het vorige week ook al gemeld, maar volgende 

week vrijdag 10 juli, de laatste dag van het schooljaar, zijn 

de leerlingen in de middag vrij. Zij gaan dan allemaal op 

dezelfde tijd 12.15 uur (natuurlijk nog enigszins gefaseerd)  

naar huis. Let u dan op de straat goed op de anderhalve 

meter afstand van elkaar, want dan kan het iets drukker 

zijn dan we nu gewend zijn. 
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Verderop in deze nieuwsbrief staat nog een kort berichtje van de werkgroep ‘ouderbedank-

moment’, zoals wij dat noemen. In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen wij nu niet alle 

ouders uitnodigen om met ons een drankje te drinken en een knabbeltje te eten uit dank 

voor de inzet van alle ouders voor onze leerlingen en de school. De werkgroep pakt dat op 

een alternatieve wijze aan. Ik hoop dat u dat weet te waarderen. 

Tenslotte laat de leerplichtambtenaar nog graag voor 

iedereen te volgende boodschap weten: 

 

Er zijn wat vragen binnen gekomen van ouders die vragen of ze hun vakantie kunnen 

verzetten naar een periode buiten de schoolvakantie. Dit speelt nu meer dan in andere jaren 

doordat er vanwege het coronavirus en de maatregelen daaromtrent vakanties geannuleerd 

of verzet moeten worden. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder 

schooltijd te laten plaatsvinden.  

 Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De Leerplichtwet biedt in dit geval geen 

ruimte voor verlof. Er is momenteel dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de 

schoolvakantie te laten plaatsvinden. Ook is het niet de bedoeling dat kinderen later 

terugkeren op school, na de zomervakantie. Bijvoorbeeld als blijkt dat het terugkeren naar 

huis langer duurt door de coronamaatregelen.  

Er kan dus geen verlof worden verleend voor vakanties die verzet worden.  

En wij zullen zelf ouders die vragen hebben over dit 

onderwerp adviseren vooraf goed te checken waar 

ze naartoe gaan, welke maatregelen er gelden en 

of daar nog andere bijzonderheden zijn, zoals bijv. 

in quarantaine moeten in bepaalde landen. Zodat 

de ouders ervoor kunnen zorgen dat hun kind(eren) ruim op tijd terug is/zijn voor school. Wij 

vragen u dit ook te doen. 

Ik denk dat het goed is om over bovenstaande na te denken als u vakantieplannen hebt of 

gaat maken. Dat om problemen bij thuiskomst te voorkomen. 
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Aanstaande dinsdag mogen, zoals al gemeld,  de leerlingen 

kennis gaan maken met de nieuwe groepsleerkracht(en). Er 

zijn veel nieuwe leerlingen die op onze school zullen 

aansluiten na de zomervakantie. Dat betekent dat er ook 

nieuwe klasgenootjes en dus hopelijk veel nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes te begroeten zijn. Onze school is weer aan het 

groeien. Wij vinden het heel fijn dat er weer zoveel belangstelling is voor Weilust. 

Graag wens ik u allen weer een heel fijne en zonnige week en groep 8 natuurlijk een 

fantastisch afscheid van hun oude en vertrouwde school. 

Ondanks alle regelgeving en dus tegenslagen rondom corona hebben juf Nicolle en meneer 

Ruud zich geweldig ingespannen om ook dit jaar weer hun leerlingen een fantastisch 

afscheid te bieden. De afgelopen week is de musical gewoon doorgegaan, alleen zat het 

publiek thuis voor de buis of de computer, want er was ‘live stream-verbinding’ met school. 

Een beetje apart, maar kwalitatief wel goed en voor de leerlingen een geweldige ervaring 

om mee te maken. 

De rest van het programma zal hen ook zeker aanstaan. Ik durf 

best wel een beetje hardop te zeggen dat ze niets tekort 

gekomen zijn dit jaar, maar het is wel een beetje jammer van het 

schoolkamp. Maar dat is dan ook alles. 

Met vriendelijke groep, mede namens het team van Weilust, 

Kees van Sprundel, directeur 

SCHOOLKALENDER 2020-2021 

De schoolkalender voor schooljaar 2020 – 2021 staat online. U kunt hem vinden op de 

website van de school : www.weilust.nl  Mocht u deze willen printen, dan moet u de 

kalender eerst downloaden en vervolgens afdrukken in liggende/landscape stand.  

OUDERBEDANKMOMENT 

Omdat wij als team van Kbs Weilust u enorm dankbaar zijn voor al uw hulp, steun en begrip 

voor de situatie in deze bijzondere tijd en het ouderbedankmoment zoals u van ons gewend 

bent geen doorgang kan vinden, willen we u toch in het zonnetje zetten! 

http://www.weilust.nl/


5 
 

Alle kinderen krijgen op maandag 6 juli een kleine 

attentie mee naar huis, omdat we u als 

ouder/verzorger willen bedanken voor uw inzet het 

afgelopen schooljaar. 

Dank u wel!  Team Kbs Weilust 

 

CORONA PROTOCOL NA 1 JULI 2020  

Beste ouders en verzorgers, 

Als bijlage bij deze Weilustwekker vindt u het protocol i.v.m. de coronacrisis na 1 juli. 

Ik meld u dat graag voor de volledigheid. 

Dit sluit uiteraard aan op de persconferentie van de afgelopen week.  

INOS heeft ook al enkele richtlijnen aangegeven die voor een groot deel ook terug te vinden 

zijn in het PO-raad-protocol: 

Op basis hiervan gelden vanaf 24 augustus de volgende regels op al onze scholen: 

• de RIVM-maatregelen blijven onverminderd op al onze scholen gelden 

(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19); 

• alle leerlingen gaan weer volledig naar school en tussen leerlingen hoeft geen 1,5 

meter afstand bewaard te worden; 

• tussen personeelsleden en leerlingen in de basisschoolleeftijd hoeft geen 1,5 meter 

afstand bewaard te worden.  

• ouder(s)/verzorger(s) zijn op afspraak (waaronder oudergesprekken) welkom op de 

school, mits zij geen RIVM-klachten hebben én 1,5 meter afstand bewaren tot andere 

volwassenen; 

• de afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd; 

• de school hanteert looproutes in en om de school; 

• afhankelijk van de grootte van de school en het schoolgebouw zullen verschillende 

begin- en eindtijden per groep noodzakelijk blijven om de veiligheid van onze 

leerlingen, medewerkers en u als ouder(s)/verzorger(s) te borgen én de 1,5 meter 

afstand tussen volwassenen te bewaren; 

• na school gaan leerlingen direct naar huis of naar de BSO. 

• Op basis van de gewijzigde protocollen wordt door INOS een brief voor ouders 

opgesteld (zoals u gewend bent een lange en een korte versie).  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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• Die brief ontvangt u morgen in uw mailbox (en/of  via PARRO) 

• Daarbij geef ik aan hoe de school zaken praktisch heeft georganiseerd, als dat afwijkt. 

Met vriendelijke groet, 

Kees van Sprundel, directeur 

 

KOBER NIEUWS  

Beste ouders,  

Hierbij wil ik jullie laten weten dat Rianne vanaf 24 augustus de overstap gaat maken om zich 

volledig te richten op haar werkzaamheden bij peuteropvang Blokkendoos. Op 10 juli neemt 

Rianne afscheid op bescheiden wijze.  

Irès zal haar opvolgen en de samenwerking bij peuteropvang Weidetuin met Carolien (op 

ma, di, do en vr) en Ilse (op ma en do) voortzetten. Hieronder licht Rianne haar keuze zelf 

toe en stelt Irès zich aan jullie voor.  

Irès zal ook de laatste vrijdag voor de zomervakantie aanwezig zijn, zodat jullie haar alvast 

kunnen zien. Irès heeft ook al vaker ingevallen bij peuteropvang Weidetuin. 

Heb je nog vragen, dan horen we het graag. 

Hartelijke groeten, Zita Hopmans, unitmanager Kober kinderopvang. 

Beste ouders,  

Wat vliegt de tijd. Het is al weer 8 jaar geleden dat ik begon bij Peutertuin de Weidetuin. 

Samen met Carolien op dinsdag en vrijdag. Daarnaast werkte en werk ik op Voorschool de 

Blokkendoos. Vanaf het schooljaar 2020/2021 krijg ik meer uren bij peuteropvang 

Blokkendoos. Tijd voor keuzes. Meer uur per week gaan werken of afscheid nemen van de 

uren bij de Weidetuin.  

Mijn keuze is op de laatste optie gevallen. 10 juli is mijn laatste werkdag bij peuteropvang de 

Weidetuin. Ik heb altijd fijn gewerkt met de collega's van de Weidetuin en kbs Weilust. 

Kinderen heb ik zien ontwikkelen van peuter tot puber en ik ga jullie allemaal heel erg 

missen. Ik ben niet helemaal weg, want blijf binnen Kober bij peuteropvang Blokkendoos 

actief. Wie weet tot ziens       

Hartelijke groeten, Rianne. 
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Beste ouders, 

Graag stel ik mezelf kort aan jullie voor. Mijn naam is Irès den Bekker, ik ben 27 jaar en woon 

sinds vijf jaar in Breda. In 2017 heb ik mijn HBO studie Pedagogiek afgerond, waarna ik ben 

gaan werken met kinderen met een licht verstandelijke beperking. In 2018 heb ik de 

overstap gemaakt naar de kinderopvang bij Kober. Daar werk ik nu met veel plezier op de 

voorschoolse, tussenschoolse en de buitenschoolse opvang bij topso Oost en bso Weidetuin. 

En vanaf augustus ook bij jullie bij peuteropvang Weidetuin op dinsdag en vrijdag. Ik kijk er 

naar uit om hier te gaan starten.  

Hartelijke groeten, Irès 

KIEK SCHOOLFOTO’S  

Ouders die nog een broer/zus foto willen laten maken, zijn op woensdag 15 juli of vrijdag 17 

juli van harte welkom in onze fotostudio in Tilburg. Deze hebben wij speciaal voor deze 

gelegenheid gehuurd. Er kunnen via mail of telefoon geen afspraken gemaakt worden. 

Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via de volgende link: 

www.kiekschoolfoto.nl/inhaaldagen 

Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: 

1) we maken echt alleen broer/zus foto’s. Geen extra familiefoto’s of extra (portret)foto’s 

van gezinsleden 

2) We vragen ouders om zo kort mogelijk voor het gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn. 

Dit omdat er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen zijn én omdat we niet willen dat er 

teveel mensen in 1 ruimte aanwezig zijn. 

3) Inlogkaarten hiervoor krijgt u per email op het opgegeven emailadres toegestuurd. 

http://www.kiekschoolfoto.nl/inhaaldagen

