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BIJLAGEN 

06-01 Beslisboom (versie 22092020) kinderen 0 jaar t/m groep 8  

06-02 Chatime nieuwsbrief september 2020 

 

VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Gisteren hebben we met alle leerlingen de Kinderboekenweek geopend. Het thema van dit 

jaar is “en toen?”. Het schoolplein stond vol met historische figuren die allemaal onderdeel 

uit maken van onze geschiedenis. De komende anderhalve week wordt er in alle groepen 

aandacht besteed aan (het belang van) van lezen. Lezen levert een positieve bijdrage aan de 

ontwikkeling van uw kind (-eren).  Onze maatschappij is heel talig ingericht en daarom is 

“lezen de basis voor leren”.  Ook u kunt hier een bijdrage aan leveren door voor te lezen of 

samen met uw kind een moment te kiezen om lekker te gaan lezen.  

Sinds vorige week mogen we vanuit handhaving de straat niet meer afzetten, gelukkig zien 

we dat iedereen zich heel goed aanpast. Echter, zijn we vandaag door twee handhavers 

gewezen op het feit dat niet iedereen op de stoep staat. Dit zorgt voor onveilige situaties.  

Ik wil u met klem vragen om samen met uw kinderen op de stoep te blijven wachten en 

voldoende afstand te bewaren.  U kunt hiervoor de stoep voor de school maar ook de stoep 

aan de overkant gebruiken. Kom ook niet te vroeg naar school, houdt u aan de tijd van het 

wegbrengen.  

Door strengere maatregelen vanuit de overheid gaan we nog strikter om met ouders en 

externe personen binnen onze school. Alleen wanneer het echt noodzakelijk is, mogen 

ouders en externe personen de school in. Afgelopen weken merkten we met enige 

regelmaat dat ouders zonder afspraak de school binnen kwamen. Dit is vanaf heden niet 

meer de bedoeling. Als u iets met de leerkracht (-en) wil bespreken dan kunt u dit doen via 

de telefoon of Parro.  

Komende woensdag, 7 oktober, hebben wij een studiedag. We gaan ons die dag bezig 

houden met het herijken van onze missie-visie. De maatschappij verandert, we gaan samen 

met elkaar in gesprek op welke manier wij ons onderwijs hierbij goed kunnen laten 

aansluiten. Het uitgangspunt is dat we al onze leerlingen zich optimaal willen laten 

ontwikkelen.  



Verder laten we ons informeren over nieuwe leesmethodes voor de groepen 4 tot 8,  gaan 

we verder met het implementeren van ons nieuwe kleutervolgsysteem en gaan de groepen 

drie verder met spelend en bewegend leren. Zo ziet u maar, werken in het onderwijs is een 

leven lang leren. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

TOESTEMMING PRIVACY 

Elk jaar moeten wij alle ouders/verzorgers bevragen om beeldmateriaal te mogen delen. In 

onze Parro-app zit een functie waarmee u dit zelf kunt aangeven: 

- Ga naar Parro 

- Ga naar het vierde tabblad instellingen 

- Tik op privacy-voorkeuren 

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het 

kind  

Dit kunt u doen tot en met 26 oktober 2020. Daarna zetten wij de mogelijkheid dicht zodat 

wij een overzicht hebben.  

Team Kbs Weilust 
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