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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

De tijd vliegt wanneer je iets heel erg leuk vindt. Zo heb ik de afgelopen week, mijn eerste 

week, mogen ervaren op Weilust. We hebben er inmiddels al twee weken op zitten. 

Eind vorige week hebben we afspraken  gemaakt met de wijkagent en de gemeente om de 

verkeerssituatie rondom onze school veilig te maken. Het is fijn om te merken dat iedereen 

zich zo veel mogelijk aan deze afspraken houdt.  

Ook het wegbrengen van onze jongste leerlingen verloopt nu een stuk veiliger en plezieriger. 

Dank je wel voor uw medewerking. 

Komende week staan er een aantal activiteiten op de planning. De informatieavonden en 

kijkmiddagen. Vanwege Covid-19 hebben we hier, in het belang van ieders veiligheid, wat 

aanpassingen in gedaan. Wij hopen op uw begrip en medewerking. 

Inmiddels heb ik enkele ouders/verzorgers mogen spreken en ontmoeten. Mocht u iets met 

mij willen delen of bespreken dan kunt u altijd contact met u opnemen.  

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 
INFORMATIEAVOND EN INFORMATIEMIDDAG 

Al een aantal maanden heeft het corona virus invloed op de dagelijkse gang van zaken. 

Hierdoor moeten we een aantal zaken anders gaan organiseren. 

Zo ook de informatieavond en informatiemiddag aan het begin van het schooljaar. We 

hebben gezocht naar manieren om u als ouders zo goed mogelijk te informeren op een 

veilige manier. 

Groep 1-2: 

De informatieavond van maandag 7 september gaat niet door. De leerkrachten van groep 1-

2 zullen alle ouders zo snel mogelijk informeren op welke manier dit nu zal gebeuren. 

 

 



Groep 3: 

De leerkrachten van groep 3 zullen op de oorspronkelijke dag en tijd (dinsdag 8 september 

om 19.00 uur) online zijn via Google Meet. Hier zullen zij kort iets vertellen en online vragen 

beantwoorden. Meer informatie ontvangen de betreffende ouders via de leerkrachten.  

Groep 4-7: 

Via een toegestuurd filmpje zullen de leerlingen van betreffende groepen u een kijkje geven 

in de klas. De kijkmiddag op vrijdag 11 september komt te vervallen. 

Groep 8: 

Alle ouders worden persoonlijk door de leerkrachten uitgenodigd voor een Google Meet 

gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

UITSLAG GMR VERKIEZINGEN 

Aan alle ouders van INOS, 

Vlak voor de zomervakantie zijn er verkiezingen geweest voor de 

GMR. De uitslag hiervan had u nog van ons tegoed. 

 

De samenstelling van de GMR in het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit. 

De nieuwe en/of herkozen leden staan in kleur. 

Samenstelling GMR 2020-2021 per 1 augustus 2020 

Namens de ouders School Namens het 
personeel 

School 

Jan-Willem Thoen SO Het Kasteel Sjors van Liempt Kbs De Zandberg 

Harold Bovenlander Kbs De Horizon Inge Meessen Kbs Weilust 

Wouter de Wit Kbs De Werft Jorinde Jelles Kbs Helder Camara 

Eveline Kuppens Kbs De Zandberg Mireille Willemen Kbs De Liniedoorn 

Jeroen Pals Kbs Sinte Maerte Linda Baremans Kbs De Parel 

Patricia Titulaer* Kbs Helder 
Camara 

Sharon Hiemstra Ons sbo 

Maykel Karremans Kbs Petrus en 
Paulus 

Sandra van 
Rossum* 

Kbs Sinte Maerte 

Zittingstermijn* 

De nieuwe ouderleden zijn gekozen voor een termijn van 4 jaar. Alleen Patricia Titulair volgt 

Aernoud Jongepier op met een resttermijn van 2 jaar.  



De medewerkers zijn ge/(her)kozen voor een periode van 4 jaar. Alleen Sandra van Rossum volgt 

Marja de Bie op met een resttermijn van 2 jaar. 

We hebben er zin in met deze nieuwe bezetting het nieuwe schooljaar te starten en ons in te 

zetten voor alle kinderen, ouders en medewerkers van INOS. 

We bedanken alle overige kandidaten voor hun belangstelling en hopen dat ook in de toekomst 

de GMR hun interesse heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Namens GMR INOS verkiezingscommissie 

Petra Haverman 

Ambtelijk secretaris GMR INOS 

GMR@INOS.nl 
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