
Weilustwekker 

Schooljaar: 2020-2021    Nummer: 3   Datum: 10 september 2020 
  

BIJLAGEN 

03-01 Beslisboom 0 t/m 6 jaar 

03-02 Beslisboom 7 t/m 12 jaar 

03-03 CJG cursus “Schatten van ouders” (kinderen van 4-12 jaar) 

03-04 CJG cursus “schatten van ouders” (pubers) 

03-05 CJG workshop “hoogsensitief opvoeden” 

03-06 PUSH hockeyvereniging open trainingsdagen september 2020 

 

VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Alweer de derde Weilustwekker van dit schooljaar. De kop is er af. 

Ondanks dat we dit schooljaar weer “gewoon” naar school mogen, bepaalt Covid-19 nog 

steeds een groot deel van ons dagelijks leven. 

Dit vraagt constant schakelen voor u als ouders en voor ons als school. Mogen kinderen 

wel/niet komen, wanneer moet er getest worden en hoe lang moet je hierop wachten?  

Ook voor de personele bezetting heeft dit gevolgen, deze week hebben we voor sommige 

groepen alle zeilen bij moeten zetten om een leerkracht voor de groep hebben. Gelukkig is 

het ons steeds gelukt en dat geeft weer veel voldoening.  

Bij deze Weilustwekker zit een beslisboom vanuit het RIVM die u kunt doorlopen bij 

mogelijke klachten van uw zoon of dochter. Wij willen u vragen om u hier aan te houden, we 

hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in.  

Mocht u hierover nog vragen hebben of twijfelt u, neem dan gerust contact op met school. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

 

 



GEVONDEN VOORWERPEN 

Er zijn weer heel wat spullen blijven liggen op school de afgelopen periode (ook nog van voor 

de zomervakantie). Herkent u er iets tussen dat van uw kind is ? U mag die/dit dan op komen 

halen op school, neem daarvoor contact op met de school (076-5876528 vraag naar Johan 

en/of Madelon) en die kunnen een tijdstip met u afspreken dat u het kan komen ophalen.  

 

 

 



 

 

 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

CURSUSSEN/WORKSHOP CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) 

Als bijlagen informatie over workshop/cursussen die door het CJG worden georganiseerd.  

 


