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BIJLAGEN
16-01 Cursus “schatten van ouders”

VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Wat waren maandag en dinsdag bizarre dagen. Afgelopen maandag sijpelde de berichten
binnen dat die avond om 19.00 uur minister-president Mark Rutte bekend ging maken dat
Nederland in lockdown zou gaan.
Dit zou kunnen betekenen dat ook de basisscholen dicht zouden gaan. Om 19.00 uur werd
dit bericht (helaas) bevestigd. Dit zorgde ervoor dat dinsdag een heel bijzondere dag was.
Kinderen verlieten met grote tassen de school en gaven hun juf of meneer nog een dikke
knuffel. Leerkrachten bleven teleurgesteld achter om zich direct voor te gaan bereiden op
het verzorgen van online onderwijs.
Vanaf woensdag was het stil en rustig op Weilust. Dat hoort niet in deze periode, een school
zonder kinderen is geen echte school.
Ondertussen zijn de chromebooks uitgedeeld, planningen gemaakt en staan de online lessen
klaar die we gaan geven via Google Meet.
Vanaf 4 januari gaan de online lessen echt beginnen, wij beseffen ons heel goed dat dit voor
u als ouder veel van u vraagt. Hopelijk is het maar voor twee weken en zien we elkaar weer
terug op maandag 18 januari 2021.
Namens het team van Kbs Weilust wens ik u heel fijne kerstdagen en een goed begin van
2021.
Zorg goed voor elkaar en voor uzelf.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts – directeur

NOODOPVANG
Voor ouders van leerlingen die een cruciaal beroep hebben en kwetsbare leerlingen
verzorgen wij zogenaamde noodopvang.
Via de mail en het bericht op Parro van dinsdag 15 december heeft u kunnen lezen op welke
manier u noodopvang kunt aanvragen.
Om de noodopvang zo goed mogelijk te laten verlopen, zetten we alles even op een rijtje:
•
•

•
•
•
•
•

Wij verzorgen alleen noodopvang onder schooltijd van 8.30 uur tot 14.45 uur en op
woensdag tot 12.15 uur;
Heeft u voor of na schooltijd noodopvang nodig dan moet u zelf contact opnemen
met uw kinderopvangorganisatie. Echter, zij verzorgen alleen noodopvang voor
ouders met een contract én die werkzaam zijn in een cruciaal beroep;
Leerlingen mogen niet naar de noodopvang komen als ze koorts hebben of iemand in
het gezin besmet is met covid-19;
De leerlingen worden bij de hoofdingang opgevangen en verlaten om 14.45 uur
(woensdag om 12.15 uur) daar ook weer de school;
De leerlingen moeten hun schoolwerk voor die dag bij zich hebben, dus al hun
boeken, schriften en schrijfgerei.
Zoals gebruikelijk graag fruit, drinken en lunch meegeven.
De kinderen worden verdeeld over drie groepen: groep 1-2, groep 3-4-5 en
groep 6-7-8

ONLINE ONDERWIJS
De afgelopen dagen zijn de leerkrachten druk bezig geweest om het online onderwijs voor te
bereiden. We zetten alles even voor u op een rijtje:
• Het online onderwijs gaat via Google Meet;
• De groepen 1-2-3 werken met een weekplanning, de groepen 4-8 met een
dagplanning. Deze wordt elke dag toegestuurd door de leerkracht;
• Voor alle groepen zijn er meerdere contactmomenten per week, zoals samen fruit
eten, even bijpraten of een boek voorlezen;
• Voor de groepen 3 tot 8 zijn er 1-2 instructiemomenten per dag. Alle leerlingen zijn
verplicht om online aanwezig te zijn;
• Hoe laat deze instructiemomenten via Google Meet zijn, hoort u via de leerkracht;
• De verwerking daarna zal via Gynzy of in de meegegeven boeken of schriften plaats
vinden;
• Indien uw zoon of dochter ziek of afwezig is, meldt u dit bij de leerkracht;
• Voor vragen kunt u via Parro of via de mail contact opnemen met de leerkracht onder
schooltijd, benader alleen de leerkracht die daadwerkelijk werkt op die dag, dit om
misverstanden te voorkomen;
• Het schoolwerk zal zodanig worden uitgelegd dat de leerlingen het zelfstandig
kunnen maken.
• De leerkracht (-en) van u zoon of dochter zal u verder informeren via Parro en/of per
mail.

VAN DE OUDERRAAD
BEDANKT!
Dat willen wij als Ouderraad zeggen tegen de ouders die de Ouderbijdrage al betaald
hebben. Hiermee krijgen wij de mogelijkheid om toch, binnen alle beperkingen, diverse
activiteiten op school te financieren. Op dit moment is de bijdrage betaald voor ca. 50% van
de kinderen.
Dit betekent echter ook dat 50% nog niet betaald is en helaas zijn alle activiteiten en de
bijbehorende kosten gebaseerd op het feit dat iedereen de bijdrage betaalt. Daarom doen
wij bij deze een oproep aan de resterende gezinnen, goed voor ruim 200 kinderen, om
alsnog de gevraagde bijdrage (€ 20,- per kind voor dit jaar met een maximum van € 60,- per
gezin) te voldoen. Dit kan betaald worden door middel van hetzelfde inlogportaal dat is
opgezet voor het betalen van de Overblijfbijdrage (TSO). De betaling van de Ouderbijdrage
kan tegelijkertijd met die Overblijfbijdrage en dus ook met dezelfde betaalmogelijkheden
voldaan worden.
Op http://www.murlendienstverlening.com of http://www.idealnet.nl kunt u via het
iDEALnet inlogvenster gebruik maken van de beveiligde ouder-/gezinspagina. Het is een
gratis dienst voor ouders waarmee u online deze schoolkosten kunt voldoen. Voor verdere
toelichting en uitleg verwijzen wij u naar de email die u hierover in oktober van iDEALnet
heeft ontvangen.
Hiermee geeft u ons de financiële middelen om ook uw kind te laten genieten van alle
geplande festiviteiten, ook al zal dit door corona anders zijn de komende maanden. Maar
heeft u bijvoorbeeld meegekregen dat er ondanks de verrassend snel ingevoerde lockdown
toch een kerstversnapering aan de kinderen is gegeven van uw ouderbijdrage? U ziet, wij
doen ons best om het komende schooljaar zo leuk als maar mogelijk is te laten zijn. Daar
hebben wij echter wel uw bijdrage voor nodig. Het zou daarom fijn zijn als u in de komende
dagen de tijd neemt om de ouderbijdrage te betalen. Dan zeggen wij ook ‘bedankt’ tegen u!
Mocht u vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar kbsweilust.ouderraad@inos.nl
Namens uw kind, en ook alle andere kinderen van Weilust, danken wij u op voorhand.
De Ouderraad
UIT DE WIJK / UIT DE STAD
CURSUS ‘SCHATTEN VAN OUDERS’ ONLINE - MELD JE AAN!
Schatten van Ouders maakt opvoeden nog leuker!
Het opvoeden van kinderen in de basisschool leeftijd is bijzonder en leuk, maar brengt ook
uitdagingen met zich mee.
In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van positief opvoeden centraal.
Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je wordt je bewust van jouw eigen schat aan
opvoedkennis!
Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij jouw gezin.
Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend, vertrouwd én gezellig.
Kortom: Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg leuker! Voor alle opvoedvragen - groot
en klein -.

Data van deze online cursus zijn: woensdagochtenden 27 januari, 10 en 24 februari en
10 maart 2021 van 09.30 – 11.30 uur (zie ook bijlage).
Aanmelden via deze link: https://www.socialworkbreda.nl/aanmeldingen/schatten-vanouders/schatten-van-ouders-2021-01-27-basisschool/
Kijk voor meer info en voorwaarden op https://www.socialworkbreda.nl/ouders/schattenvan-ouders/

