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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 40   Datum: 9 juli 2020 

Bijlagen 

40-01 Afscheidsbrief juf Annemarie 

40-02 Mad Science zomerkamp 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Het is zo ver. 

We zijn aan het eind gekomen van een wel heel bijzonder 

schooljaar.  

Eén derde deel van het jaar is heel anders verlopen dan andere 

jaren.  

Lange afwezigheid van school met afstandsonderwijs, 

gehalveerd onderwijs gecombineerd met veel thuiswerk, apart 

naar school komen, apart naar huis gaan, apart spelen, op afstand van de juf of de meneer 

blijven, heel vaak je handen wassen en helaas geen knuffels meer.  

Dat laatste heb ik persoonlijk nog het meest gemist. Want hoewel kosteloos was dat het 

kostbaarst om te krijgen. Dat geeft zo veel energie. 

 

Zoals eerder gemeld, is er een nieuwe geschikte directeur gevonden voor Weilust. De heer 

Marc Embregts zal (kort) na de vakantie op mijn stoel zitten. We zullen de eerste week van 

het nieuwe schooljaar en de vakantie goed gebruiken om elkaar goed te informeren over de 

gewoontes, plannen en bijzonderheden van onze fijne school. 

In tegenstelling tot een eerder bericht kan Marc al per 1 september op onze school 

beginnen. Sterker nog, hij zal al vanaf de eerste dag na de vakantie bij de school betrokken 

zijn. Dat wordt voor iedereen een fijn en duidelijk begin. 

 



2 
 

Het wordt weer een bijzonder jaar, met veel nieuwe 

mensen en een aantal collega’s die van een 

zwangerschapsverlof (gaan) genieten. Daarbij nemen er 

ook weer vier medewerkers van ons team afscheid 

i.v.m. pensioen of werk elders.  

Dat geldt o.a. voor Annemarie van Bokhoven die met vervroegd pensioen gaat en voor u een 

afscheidsbrief heeft geschreven die u als bijlage aantreft, en het geldt ook voor Michelle 

Heeren en Christel van Bommel uit groep 1-2 C die op een professionele en enthousiaste 

wijze Aggie Hoogesteger hebben waargenomen toen Aggie ziek was geworden.  

Langs deze weg wil ik hen heel hartelijk danken voor hun inzet en heel goede zorgen. 

Aggie heeft deze week afscheid van haar leerlingen genomen en ik mag zeggen dat het best 

al weer goed gaat met Aggie. Het is nog hard werken aan haar revalidatie en zij is nog veel 

en gemakkelijk vermoeid, maar ze gaat steeds met sprongen vooruit. Dat vind ik heel fijn om 

te zien en u te melden. 

Als het goed is, is inmiddels alles goed geregeld wat 

geregeld moet zijn. We hebben een vervanger 

gevonden voor Sabine Bakkers als zij met 

zwangerschapsverlof gaat, namelijk Amy Schalk. Amy is 

kortgeleden met goed resultaat afgestudeerd en zij 

stelt zich in deze Weilustwekker nader aan u voor. 

Voor de vervanging van Annemieke Dijkmans hebben 

wij een oude bekende van Weilust gevonden, Cathelijne van Dijk, en voor de vervanging van 

Kitty Clarijs hebben we Elly Nuijten bereid gevonden. Ook zij stellen zich hier onder aan u 

voor. 

Dit allemaal met hartelijke dank aan de knappe bemiddeling van onze 

vervangingsorganisatie “Phoenix”.  

Het spijt mij dat het niet al eerder geregeld kon zijn, maar het is nu eenmaal zo in deze tijd 

van lerarentekort, helaas. Er wordt aan nieuwe leerkrachten overal in het land ‘getrokken’ 

en de banen liggen voor het oprapen. 
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Er rest mij alleen nog maar u een fijne vakantie te wensen, met veel 

liefde en aandacht voor elkaar, met gezondheid en rust. 

Ik hoop dat u en uw kinderen met Marc Embregts een even fijne 

relatie op weten te bouwen als dat ik ervaren heb met veruit de 

meeste ouders en leerlingen van Weilust. 

Ik laat uiteraard nog van mij horen als duidelijk is wanneer ik 

definitief Weilust verlaat. Maar nu al wil ik u hartelijk danken voor 

het vertrouwen dat ik heb ervaren.  

Het is voor mij een eer om voor deze leerlingen te kunnen en mogen werken. 

De school is weer groeiende en staat er met haar 

onderwijs heel goed voor. Zoals wij dat noemen is 

‘de basis op orde’. 

Graag tot na de zomervakantie. Kom gezond en 

energiek weer terug naar school. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kees van Sprundel, directeur 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Amy Schalk. Ik ben 22 jaar oud en kom uit Prinsenbeek. In mijn vrije tijd ben ik 

graag actief bezig. Zo voetbal ik onder andere bij V.v. Beekvooruit en houd ik ervan om 

dingen te ondernemen met vriendinnen. 

Deze week mag ik na 4 jaar PABO mijn diploma in ontvangst nemen. Volgend schooljaar zal 

ik ongeveer t/m kerst op woensdag, donderdag en vrijdag te vinden zijn naast Shana 

Huizinga in groep 6. Ik kijk er naar uit! 
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Ik ben juf Elly. 

Na de zomervakantie werk ik samen met juf Tamara in groep 1/2 A. Tot aan de 

herfstvakantie ben ik er op de donderdagen en de vrijdagen. Voor mij is groep 1/2 A 

natuurlijk helemaal nieuw, maar samen kunnen wij er vast een leerzame, gezellige tijd van 

maken. 

Het liefst ben ik bij kinderen in de groepen 1 en 2. Dat doe ik al jaren, en ik heb er nog steeds 

heel veel plezier in. Ik hou van een prentenboek voorlezen, liedjes zingen, spelletjes spelen, 

knutselen en nog veel meer. Ik heb er zin in, maar nu hebben wij eerst vakantie. 

Daarom wens ik iedereen een hele fijne, mooie zomervakantie. 

 

 

Wat ontzettend leuk om aankomende periode weer les te geven op de Weilust! Een aantal 

van jullie zullen mij herkennen, omdat ik van januari tot en met juli 2019 (gedeeltelijk) de 

zwangerschapsvervanging van juf Kitty heb gedaan. Ik heb toen met heel veel plezier op 

Weilust gewerkt en was dan ook heel enthousiast toen er aan mij werd gevraagd om in 

groep 3 te komen staan. Ik ga werken op woensdag, donderdag en vrijdag.  

Mijn hart ligt bij de onderbouw en ik weet dan ook zeker dat we er een leuke en leerzame 

tijd van gaan maken! (ik vervang Annemieke Dijkmans waarschijnlijk tot aan de 

kerstvakantie.) 

Wat over mezelf. Ik ben Cathelijne, 37 jaar, en woon samen met mijn vriend in Rijen. Sinds 

kort zijn wij de trotse ouders van een dochter Olivia. We houden van er op uit te gaan en 

proberen dit nog steeds te doen met zijn drietjes, alhoewel het wel wat meer organisatie 

vergt met zo’n kleintje.  

 

 
 
 
 
 
 


