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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Ongetwijfeld zult u afgelopen dinsdag met belangstelling gekeken hebben naar de 

persconferentie. Helaas is nog niet duidelijk geworden of we daadwerkelijk weer open 

kunnen op 25 januari. Iedereen die werkzaam is op Weilust hoopt dit van harte, een school 

zonder kinderen is geen echte school. 

Wij hopen dat het kabinet ons snel duidelijkheid kan geven wanneer we weer open kunnen. 

We weten in ieder geval dat we tot 25 januari online onderwijs verzorgen.  

Vorige week hebben wij u hier op bevraagd en hierop zijn veel reacties gekomen. Het 

algemene beeld is dat er tevredenheid is over de manier hoe wij dit organiseren. Ook zijn er 

een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die we gebruiken om het een en ander te 

verbeteren. Ik hoop dat u begrijpt dat we niet aan alle wensen en suggesties kunnen 

voldoen, het streven is wel om het voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

In het weekend bent u ook geïnformeerd over het standpunt van INOS met betrekking tot de 

Britse mutatie van het virus. Het standpunt van INOS blijft voorlopig van kracht. Dat 

betekent dat kinderen die milde klachten (verkoudheidsklachten) hebben niet naar de 

noodopvang mogen komen. Dit allemaal in het belang van onze leerlingen, leerkrachten en 

ouders. 

Namens alle collega’s spreek ik mijn waardering uit naar u als ouders. Het is hard werken in 

deze tijd om uw kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.  

Hou vol en hopelijk tot snel. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

 

 

 



WEER TERUG 

Vandaag keert juf Sabine Bakkers van groep 6A weer terug van haar zwangerschapsverlof. 

Juf Sabine is bevallen van een prachtige dochter, Sarah. 

Juf Amy heeft de afgelopen maanden het zwangerschapsverlof van juf Sabine ingevuld. 

Gisteren heeft juf Amy op digitale wijze afscheid genomen van de leerlingen van groep 6A. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 


