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BIJLAGEN
15-01 INOS eindejaarsbericht - brief voor ouders (lange versie)
15-02 INOS eindejaarsbericht - brief voor ouders (korte versie)

VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Afgelopen vrijdag hadden we hoog bezoek op Weilust. Sinterklaas bracht met zijn sportPiet
een bezoek aan Weilust. SportPiet was uitgegleden over een aantal pepernoten en kwam
met krukken het schoolplein opgelopen. Gelukkig was sportPiet snel hersteld doordat alle
kinderen gingen dansen. Het was een fijne dag met blije kinderen, mooie surprises en
tevreden leerkrachten.
Dinsdagavond is onze school weer prachtig versierd door de Ouderraad (OR). In de aula staat
een prachtige houten kerstboom, een mooie kerststal en de gangen zijn uitbundig versierd.
Onze OR verdient een groot compliment, het is fijn dat zij dit allemaal mogelijk maken.
Alle klassen zijn ook allemaal mooi versierd en dat zorgt voor een fijne sfeer. Volgende week
vrijdagochtend hebben we een kerstontbijt, via Parro bent u hierover geïnformeerd. We
kijken er naar uit om ook hier weer een sfeervolle ochtend van te maken.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts – directeur

PERSONELE WISSELINGEN
Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal personele wisselingen. Juf Merel Visser
van groep 6 is zwanger van haar tweede kindje en gaat per 15 december met
zwangerschapsverlof. Morgen (vrijdag 11 december) is voorlopig haar laatste dag. Juf Merel
zal de komende periode vervangen worden door juf Debby Schalk. In de volgende
Weilustwekker zal zij zich aan u voorstellen. Juf Debby is afgelopen weken al meerdere keren
op Weilust geweest om kennis te maken met groep 6. Wij wensen juf Merel een fijn verlof
en zijn blij om juf Debby te verwelkomen binnen team Weilust.

Gisteren kregen wij het bericht dat meneer Loek, onze zij-instromer, ons ook gaat verlaten.
Meneer Loek staat naast juf Ingrid en meneer Corné in groep 4-5. In het kader van zijn
opleiding en ontwikkeling gaat hij na de kerstvakantie aan de slag op Kbs Jacinta.
Als zij-instromer is het de bedoeling dat je op meerdere scholen binnen INOS ervaring op
doet. Wij vinden het erg jammer dat meneer Loek ons gaat verlaten, echter dit is een mooie
kans voor zijn verdere ontwikkeling als leerkracht. Wij bedanken meneer Loek voor zijn inzet
op Weilust en wensen heb veel plezier op Kbs Jacinta.

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
SAMEN MET DE STAD: ‘WINTERCHILLS BREDA’ VOOR KINDEREN EN JONGEREN’
Bang om je te vervelen in de kerstvakantie? Na een succesvol SummerviBes de afgelopen
zomer, start op 20 december het winterprogramma voor kinderen en jongeren: WinterChills.
WinterChills voorziet in activiteiten in alle wijken van Breda voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
en jongeren van 13 tot 18 jaar. Er is voor hen een gevarieerd programma van sport- en
cultuuractiviteiten en nog veel meer. Dus ook in Coronatijd is er genoeg te beleven. Partners
in de stad waaronder Breda Actief, Nieuwe Veste, Surplus en Grote Broer en Zus organiseren
dit programma samen met de gemeente.
Winterlicht en WinterChills
WinterChills is het activiteitenprogramma voor kinderen en jongeren. Het maakt onderdeel
uit van het stadsbrede programma ‘Winterlicht’, waarin de gemeente Breda samen met vele
partners initiatieven en activiteiten voor iedereen in de hele stad zichtbaar maakt, aanjaagt
en stimuleert. Meer informatie over Winterlichtactiviteiten wordt binnenkort bekend
gemaakt.
Activiteiten
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden in de kerstvakantie met WinterChills
verschillende gratis on- en offline activiteiten georganiseerd door heel de stad heen. In
samenwerking met de gemeente Breda, NAC Breda, mCon Esports en Breda University
(BAas) organiseert Breda Actief twee grote esports toernooien speciaal voor Bredase
jongeren tussen 10 en 21 jaar. De eerste week is het FIFA21 toernooi. De tweede week van
de kerstvakantie staat in het teken van Rocket League. De NAC fundagen zorgen voor
sportieve en muzikale activiteiten voor jongeren tot 18 jaar met een live finale. En natuurlijk
zijn er tijdens de WinterChills nog veel andere sport & spel en culturele activiteiten in
verschillende wijken en online. Voorop staat natuurlijk dat alle activiteiten voldoen aan de
richtlijnen voor Corona die gelden.
Inschrijven
Kinderen en jongeren kunnen zich vanaf komende week voor één of meer activiteiten
aanmelden via de website www.winterchills.nl. Hier is ook alle informatie over de
initiatieven en activiteiten van Winterchills, inclusief de activiteitenkalender.
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