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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Na twee weken vakantie zijn we afgelopen maandag weer begonnen. Het was fijn om 

iedereen weer te zien.   

We zitten in de laatste periode voor de zomervakantie, een periode waarin we druk bezig 

zijn met de afronding van dit schooljaar en zeker ook de planning voor het nieuwe 

schooljaar. 

Komende maandag is het Pinksteren en dinsdag hebben we als team een studiedag, alle 

leerlingen zijn dan vrij. Op de studiedag gaan we weer aan de slag met onze nieuwe missie 

en visie. In de volgende WW zullen wij u hierover meer informeren. 

Verder zijn wij wederom geattendeerd op het foutief parkeren rondom onze school. 

Regelmatig worden er auto’s geparkeerd bij het Para Medisch Centrum en de flats aan de 

Draaiboom. Deze parkeerplaatsen zijn alleen voor gasten/bezoekers of flatbewoners, dus 

het verzoek aan u is om niet op deze plekken te parkeren.  

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts 

directeur 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders/verzorgers, 

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Stasia Kawaler. Ik ben moeder 

van 3 volwassen zonen en oma van 2 kleindochters.  

Vanaf 17 mei stopt Mariam als overblijfcoördinator en neem ik haar taken over.   

Ik ben bijna 15 jaar werkzaam bij Kober als pedagogisch medewerker bij Top 

BSO Zuid en ben op meerdere scholen overblijfcoördinator geweest. Daarnaast ben ik lid van 

de ondernemingsraad van Kober. 

Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan als overblijfcoördinator bij Weilust.  

 
 



 
VAN DE MR 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Na de oproep in de Weilustwekker van 22 april 

hebben zich twee kandidaten, Judith van Kuijk en 

Christel Tielemans, gemeld voor een plaats in de 

Medezeggenschapsraad. Beide kandidaten zullen 

vanaf volgend schooljaar deel uitmaken van de MR. 

De MR zal volgend schooljaar bestaan uit de 

volgende personen. In de personeelsgeleding zitten Kim Andriessen, Corina van Gorp en 

Ruud Marijnissen en in de oudergeleding zitten Judith van Kuijk, Christel Tielemans 

en  Sunitha van West. 

Zoals u weet heeft de MR een controlerende en adviserende taak met betrekking tot de 

besluiten, die door de school worden genomen. Soms betekent dit dat de MR 

moet instemmen (akkoord geven) en soms brengt de MR een advies uit. Samen met deze 

nieuwe MR-leden hoopt de MR wederom een positieve bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de school. 

Met vriendelijke groet, 

Patrick van den Berg, 

Voorzitter 

VAN DE GMR 

GMR IN ACTIE VOOR BETER BINNENKLIMAAT IN DE SCHOLEN  

De GMR van INOS komt in actie voor een beter binnenklimaat in de scholen. Met een brief 

naar de PO-Raad is een eerste stap gezet. De brief, mede ondertekend door het INOS-

bestuur, doet de GMR een dringende oproep aan de PO-Raad om zich hard te maken voor 

een beter binnenklimaat op de scholen.  

De ambitie is groot. Ook al weten ze dat het klimaatprobleem al vele jaren speelt maar nog 

steeds niet hoog genoeg op de agenda staat in Den Haag. De GMR vindt het schrijnend om 

te zien hoe hoog de temperaturen in verschillende klaslokalen kunnen oplopen in de zomer. 

De hoge metingen die de GMR doorkreeg vanuit verschillende INOS-scholen spreken voor 

zich. 

Temperatuur en leerrendement 

-Leerprestatie nemen aanzienlijk af bij een temperatuur <18C en >25C. 

-Een graad temperatuurverschil leidt tot 3,5% prestatieverlies. 

-Het aanbrengen van isolatie zonder actieve koeling verhoogt de kans op oververhitting 

met 20%. 



 

Schoolgebouwen moeten een fijne plek zijn voor leerlingen om te leren en voor 

onderwijspersoneel om in te werken. Een goed binnenklimaat op de scholen is daarbij 

belangrijk. Als we goede schoolgebouwen willen moet er fors  meer geld komen van de 

overheid. De PO-Raad vraagt al jaren aandacht voor het binnenklimaat van scholen.  

De GMR gaat ook andere medezeggenschapsraden in de regio stimuleren actie te 

ondernemen 

 
UIT DE WIJK / UIT DE STAD  
 

REPTIELENHUIS DE AARDE 

Wat een TOPPER is het ! Twee weken geleden heeft hij de 

laatste kikkerspaarpot gebracht met maar liefst €300.00   

Jochem uit onze wijk Heusdenhout heeft alles bij elkaar maar 

liefst €1.550,00 opgehaald met zijn kikkeractie. Bizar en 

onwerkelijk wat een doorzettingsvermogen en ambitie deze 

jongen heeft om zoveel tijd en energie te steken in zijn 

'favoriete uitje'. Wij zijn trots en enorm dankbaar.  

 

 

 

 

KONING TE RIJK! 

Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op het Geloofsfeest voor 

kinderen op 17 juli 2021 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van 

harte welkom. 

Dit jaar zijn we de 'Koning te rijk', want wij zijn uitgenodigd op het feest van Koning Jezus. In 

Zijn paleis gaan we allemaal leuke, spannende en mooie opdrachten doen: een schat 

opgraven, in de schatkamer een code ontcijferen en een koninklijk kunstwerk maken. Kort 

samengevat bestaat het programma uit: theater, knutselen en verhalen. Kijk op 

www.gezinengeloof.nl/feest voor alle informatie. 

Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het 

vormingscentrum van het Bisdom van Breda - en verschillende parochies uit het bisdom. 

 

 

http://www.gezinengeloof.nl/feest

