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VAN HET TEAM
Beste ouders/verzorgers,
Deze week hadden we op school helaas toch een aantal positieve corona besmettingen.
Alle noodzakelijke maatregelen zijn meteen getroffen om het virus verder buiten de deur te
houden.
Omdat jonge(re) kinderen vaak nog geen DigiD hebben wordt de uitslag telefonisch
doorgegeven. Dit duurt langer dan normaal. Als ouders kunt u ook voor uw kind (-eren) een
DigiD aanvragen, op die manier beschikt u sneller over de uitslag.
Afgelopen vrijdag, 23 april, hebben alle kinderen genoten van de aangepaste Koningsspelen,
georganiseerd door onze Ouderraad. Het was mooi om onze leerlingen zo actief bezig te
zien. Een welverdiend compliment voor onze OR.
Namens alle collega’s wens ik u een fijne meivakantie; we zien elkaar weer terug op
maandag 17 mei.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts
directeur
VAN DE MR
Beste ouders/verzorgers,
In de Weilustwekker van vorige week vertelde ik u dat we op zoek zijn naar twee nieuwe
leden voor de oudergeleding van de MR.
U kunt zich daar nog steeds voor aanmelden!
Stuur uw kandidaatstelling vóór vrijdag 14 mei naar mailadres kbsweilust_mr@inos.nl.
Vermeld in uw e-mail uw naam, telefoonnummer en een korte motivatie voor uw
kandidaatstelling.
Met vriendelijke groet,
Patrick van den Berg,
Voorzitter

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
REPTIELENHUIS DE AARDE
Wij vinden het leuk om iets terug te doen voor iedereen die ons heeft gesteund met de
corona-crowdfunding voor Reptielenhuis de Aarde. Daarom hebben wij een speurtocht voor
jullie uitgezet!
Voor wie?
Deze gratis speurtocht is voor iedereen die lekker buiten wil zijn en wat wil leren over de
natuur. Het niveau zit tussen groep 4 t/m groep 8 van de basisschool. Zelf lezen is het leukst,
maar de speurtocht kunt u ook voorlezen voor de kleintjes.
Hoe lang duurt het?
De speurtocht is ongeveer 3 kilometer lopen.
Als je alle aanwijzingen volgt, ben je ongeveer 1 tot 1,5 uur bezig.
Wat heb je nodig?
Een smartphone/tablet met internetverbinding en een goed gevulde accu.
Hoe werkt het?
Scan de QR-codes met een telefoon of tablet. Met Apple en nieuwe Samsung apparaten kun
je dit gewoon met je filmcamera doen, voor overige of oudere apparaten kun je een gratis
QR-code scanner installeren. Volg de aanwijzingen om het einde van de speurtocht te halen.
Klaar voor de start?!
Het startpunt vind je in het begin van de Gastakker aan de weg naast het parkeerterrein bij
een boom.
Kijk voor meer informatie op deaardebreda.nl

