
Weilustwekker 

SCHOOLJAAR:  2020-2021    NUMMER: 20   DATUM: 28 JANUARI 2021 
 

BIJLAGEN – flyers afkomstig van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

20-01 Jouw kind is uniek 

20-02 Superskilzz 

 

VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Inmiddels zitten we in week vier van het online onderwijs. Hopelijk horen we komende 

dinsdag of en wanneer we weer open mogen. Alle leerkrachten kunnen niet wachten om de 

leerlingen weer te zien. 

Afgelopen week hebben we leuke en lieve complimenten ontvangen van ouders en 

leerlingen. Leerkrachten werden verrast met een lieve kaart van hun klas of er werden 

attenties afgegeven. Dank daarvoor, we waarderen dit. Tegelijkertijd willen wij ook de 

waardering naar u als ouders uitspreken. We weten dat het soms hard werken voor u is, 

zeker in combinatie met uw eigen werk. 

Komende maandag, 1 februari, hebben we een studiedag. We geven die dag geen online 

onderwijs en we verzorgen geen noodopvang. Dinsdag 2 februari verzorgen we wel weer 

online onderwijs en noodopvang. De geplande studiedag van 2 februari wordt verzet naar 

maart.  

Toen we half december dicht gingen hebben we heel veel chromebooks in bruikleen 

meegegeven. Afgelopen weken hebben diverse ouders gevraagd of er nog chromebooks 

beschikbaar waren en zij zijn zij hierin voorzien.  

Helaas moeten wij u mededelen dat we nu geen chromebooks meer beschikbaar hebben om 

uit te delen.   

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.  

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

 



Nationale Voorleesdagen 20 t/m 30 januari 
 

Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die 

zelf nog niet kunnen lezen. Op deze pagina kun je alle informatie vinden rondom het 

Prentenboek van het Jaar 2021 en de Prentenboek Top 10. Prentenboek van het Jaar is 

Coco kan het! van Loes Riphagen. 

 

           

In Breda verlengen we de Voorleesdagen t/m De Week van het Jonge Kind (12 t/m 16 

april). Zo zetten we het Prentenboek van het Jaar en de Prentenboek Top 10 extra lang in 

het zonnetje. 

 

Acties tijdens de Nationale Voorleesdagen 
 

Knuffel cadeau bij lidmaatschap 

Kinderen worden gratis lid van de bibliotheek. In deze coronatijd kunt u uw kind alleen 

online inschrijven:  Word lid . Na 2 dagen kunt u het pasje ophalen tussen 13.00 - 17.00 uur. 

Uw kind ontvangt dan het knuffeltje van Coco ( zolang de voorraad strekt). 

Zodra uw kind lid is kunt u in de coronatijd met een formulier toch boeken aanvragen voor uw 

kind.  

Bij de ingang van de bibliotheek kunt u dan later een tas met uw boeken ophalen. 

 

            

 

De speciale mini-editie van de Nationale Voorleesdagen 

Het Prentenboek van het Jaar 2021 verschijnt in een speciale mini-editie. Deze mini-editie is 

vanaf 20 januari 2021 verkrijgbaar bij de (online)boekhandel voor maar € 5,25. 
 

https://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?surl=Nationale%20Voorleesdagen%202021
https://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=inschrijven
https://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?p=*&v=9fd2b8c4-3526-47fe-93cf-d4f8b363f921
https://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=*#recordId=2.557391&srchDb=2_Lib

