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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
In april staan elk schooljaar een aantal vaste activiteiten gepland. De Koningsspelen,
Koningsdag, een aantal vrije dagen én vakantie.
Afgelopen dinsdag en woensdag hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets van Cito
gemaakt. Afgelopen dagen was het heel erg stil in de lokalen en was iedereen hard aan het
werk.
Morgen (vrijdag 23 april) vieren we, weliswaar in aangepaste vorm, de Koningsspelen.
Samen met de Ouderraad hebben we binnen de mogelijkheden een mooi programma
gemaakt.
Hoewel ik de goden niet wil verzoeken, hebben we dit jaar pas één keer te maken gehad met
een covid besmetting op onze school waardoor een hele klas in quarantaine moest. Dit in
tegenstelling tot andere scholen waar meerdere klassen thuis hebben gezeten of zelfs hele
scholen een aantal dagen gesloten zijn geweest. We houden ons nog goed aan alle regels,
soms is dat erg lastig, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
Maandag 26 en dinsdag 27 april zijn alle leerlingen vrij, geniet van het mooie weer en we
zien elkaar woensdag 28 april weer terug op school.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts – directeur

KINDERKUNST IN DE HOOFDROL TIJDENS DE KUNSTWEKEN
Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat onze school binnenkort meedoen aan een
bijzonder project beeldend vormen: DE KUNSTWEKEN.
Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt daarvan gratis een echte
wenskaart als aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin...
Tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op internet
zodat iedereen het werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal bijzonder is dat je daar ook
nog eens allerlei leuke spulletjes met die tekening erop kunt bestellen.

Alle groepen gaan nu eerst kennis maken met het leven en werk van een beroemde
kunstenaar: 1 en 2 met Kandinsky, 3 en 4 met Haring, 5 en 6 met Miró en 7 en 8
met Matisse. Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.
We houden u op de hoogte!
Team en leerlingen Kbs Weilust

VAN DE MR
Beste ouders/verzorgers,
Aan het eind van dit schooljaar treden er twee leden in de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad af. Dit betekent dat we met ingang van het schooljaar
2021-2022 op zoek zijn naar twee nieuwe leden voor de oudergeleding.
De raad vergadert in de regel iedere zes weken, in veel gevallen met de directeur, over
belangrijke beleidszaken op school. Dit is uw kans om samen met de schoolleiding het beleid
op school vorm te geven!
De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden van de school en heeft op veel
terreinen het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Soms zelfs heeft de
schoolleiding de instemming van de MR nodig om beleid te voeren.
Als lid van de MR hebt u hierin een stem! U bepaalt dus mede het beleid op school.
Daarnaast is het een mooie gelegenheid om de school en het basisonderwijs van binnenuit
te leren kennen.
We roepen daarom alle ouders die dit interessant vinden op zich kandidaat te stellen voor
een plek in de medezeggenschapsraad. De zittingstermijn is vier jaar en een voorwaarde is
uiteraard dat u een kind op Weilust heeft.
Stuur uw kandidaatstelling vóór vrijdag 14 mei naar mail kbsweilust_mr@inos.nl. Vermeld in
uw e-mail uw naam, telefoonnummer en een korte motivatie voor uw
kandidaatstelling.
We zien u graag in onze raad!
Patrick van den Berg
Voorzitter

