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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Het is een bijzondere tijd, Covid-19 wint weer aan terrein en dat krijgt steeds meer invloed 

op ons dagelijks leven. Nogmaals wil ik u verzoeken om tijdens het wegbrengen en ophalen 

van uw kind(eren) 1,5 meter afstand te houden. Helaas zien we dat deze afstand niet altijd 

aangehouden wordt. Gezellig met elkaar in gesprek kan ook op die afstand.  

Helaas zijn we ook genoodzaakt om de feestweek weer uit te moeten stellen. Na overleg 

met de organisatie, team en Ouderraad hebben we er voor gekozen het totale programma 

te verplaatsen naar het voorjaar. Verderop in deze Weilustwekker kunt u meer informatie 

lezen. 

Verder lopen de werkzaamheden aan de Heerbaan ten einde, eind volgende week moet 

alles klaar zijn en zorgt dit voor minder druk rondom onze school. Blijf in de laatste week ook 

alert, samen hebben we de verantwoordelijkheid voor een veilige verkeersomgeving.  

Heeft u iets te melden of te vragen, u kunt altijd contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

OPHALEN EN WEGBRENGEN LEERLINGEN 

Beste ouders, verzorgers, 

Afgelopen woensdag hebben wij contact gehad met de BOA’s (bijzonder 

opsporingsambtenaren) van de Gemeente Breda. Er blijkt vorig schooljaar geen 

toestemming gevraagd te zijn voor het plaatsen van de pillonen om de weg af te sluiten. 

Vanwege klachten van buurtbewoners over de plaatsing van deze pillonen staken we het 

plaatsen. School is in overleg met de Gemeente en BOA’s om nadere afspraken te maken. 

We doen een beroep op u om op de stoepen te blijven en goed uit te kijken. Nadere 

informatie over dit onderwerp volgt. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 



FEESTWEEK 50-JARIG JUBILEUM KBS WEILUST 

Beste ouders, verzorgers, 

Vorig schooljaar hebben wij de viering van 50 jaar Weilust moeten verplaatsen vanwege 

Covid-19. Helaas moeten wij u mededelen dat wij dit nogmaals gaan doen. We hebben de 

meningen van onze feestwerkgroep en het team hierin meegenomen. Iedereen gaf aan de 

feestweek volledig te willen vieren en niet half. Wij kiezen er dan ook voor om de feestweek 

te verplaatsen naar week 25 in het nieuwe jaar (21 t/m 25 juni 2021). Hopelijk kunnen we er 

dan een geweldige week van maken vol mooie herinneringen! 

Team Kbs Weilust 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 


