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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Hopelijk heeft u met uw kinderen genoten heeft van een fijne herfstvakantie. Door alle 

covid-19 regels zal deze er wellicht anders hebben uitgezien dan u normaal gewend 

bent. Het was weer fijn om al onze leerlingen vanaf dinsdag weer te ontvangen. 

Tijdens de studiedag van afgelopen maandag hebben we er als team weer bij stilgestaan hoe 

we het onderwijs de komende jaren gaan organiseren. Het is fijn om met elkaar over ons vak 

te praten om zo het beste onderwijs aan uw kinderen te kunnen geven. Tijdens de studiedag 

in november gaan we hier als team weer een volgende stap in zetten. 

Covid-19 beheerst de dagelijkse gang van zaken nog steeds. Helaas krijgen we regelmatig 

een telefoontje dat er ouders besmet zijn en dat hierdoor het hele gezin in quarantaine 

moet. Vanaf heden zullen wij wanneer er een besmetting is in een gezin of bij een leerkracht 

de desbetreffende groep (-en) per brief informeren. Dit gebeurt altijd met inachtneming van 

de privacy regels. Ons schoolbestuur INOS heeft hier beleid op gemaakt om op die manier 

duidelijkheid te geven en om verdere besmettingen te voorkomen.   

Voor de vakantie heeft u al kunnen lezen dat de school alleen toegankelijk is voor ouders die 

een afspraak hebben. Verder is het dragen van een mondkapje in onze school verplicht voor 

volwassen, worden contactgegevens gevraagd, een gezondheidscheck gedaan en handen 

ontsmet bij binnenkomst. Daarom mogen ouders die een afspraak hebben alleen via de 

hoofdingang naar binnen. Wij spreken de hoop en verwachting uit dat u hier allemaal 

gehoor aangeeft. 

De oudergesprekken zullen vanwege covid-19 allemaal digitaal plaats vinden. U wordt hier 

snel over geïnformeerd. 

Als laatste wil ik nogmaals een beroep op u doen om tijdens het wegbrengen en ophalen 

minimaal 1.5 meter afstand te houden. Alvast bedankt voor uw medewerking 

 

 



PERSONELE WIJZIGINGEN 

Afgelopen maandag is juf Kitty weer begonnen met werken in groep 1/2A, haar 

zwangerschapsverlof zit erop. We zijn blij dat juf Kitty weer terug is op Weilust.  

Volgende week start het zwangerschapsverlof van juf Inge, de remedial teacher (RT-er).     

Juf Inge verwacht in december haar tweede kindje. De RT werkzaamheden van juf Inge 

worden tijdens haar verlof overgenomen door juf Maayke. Hierdoor werkt juf Maayke op 

vrijdag even tijdelijk niet meer in groep 4B van juf Sanne. Juf Ingrid en juf Linda zullen 

afwisselend op vrijdag in de groep van juf Sanne aanwezig zijn.  

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur 


