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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Deze week was het een korte schoolweek. Afgelopen maandag was het 2e Pinksterdag en 
dinsdag waren de kinderen vrij vanwege een studiedag. 
Tijdens deze studiedag hebben we als team verder gewerkt aan onze missie en visie. Hierbij 
gaan we uit van vier kernwaarden; deze kernwaarden zijn: 
 
Samen              - We doen het samen 
Kwaliteit          - We doen het goed 
Welbevinden   - We hebben het fijn 
Eigenheid         - We zijn ons zelf 
 
De kernwaarden hebben we vertaald naar de dagelijkse praktijk: wat betekent dit nu voor 
het onderwijs op Weilust. De komende weken zullen wij u per kernwaarde informeren wat 
het nu eigenlijk inhoudt.  
Nu onze missie en visie redelijk staat, zijn we ook aan het nadenken over wat dit voor 
invloed heeft op de inrichting van onze klaslokalen. In de loop van het nieuwe schooljaar 
krijgen we nieuw meubilair.  
 
Daarnaast zijn we achter de schermen natuurlijk ook druk bezig met de organisatie voor het 
nieuwe schooljaar. Wanneer hier meer duidelijk over is, zullen wij u vanzelfsprekend 
informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts 
directeur 
 

Kbs Weilust vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie 
Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021 
Maandag 1 november 2021 zijn de leerlingen ook vrij  
 
Kerstvakantie 
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 
Vrijdag 24 december zijn de leerlingen ook vrij 
 



Voorjaarsvakantie 
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 
 
Meivakantie 
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 
 
Zomervakantie 
Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 
Vrijdagmiddag 22 juli zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur 
 
De eerste schooldag in schooljaar 2022-2023 is op maandag 5 september 2022 

Vrije feestdagen  
Goede Vrijdag 15 april 2022 
Tweede Paasdag maandag 18 april 2022 
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022 (vrijdag 27 mei 2022 leerlingen ook vrij) 
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022 
 
De studiedagen voor de leerkrachten in schooljaar 2021-2022 zijn nog niet ingevuld, dus de 
vrije dagen voor de leerlingen hierdoor, worden later nog bekend gemaakt.  
 
 

VAN DE OUDERRAAD 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Donderdag 3 juni komt de schoolfotograaf weer op onze school. 
We gaan ons best doen om alle kinderen mooi op de foto te 
krijgen en te zorgen voor alternatieve groepsfoto's. Dit gebeurt 
allemaal onder schooltijd.  
Op school is het dit jaar helaas niet mogelijk om een broertjes/ 
zusjes foto te maken. Misschien is er de mogelijkheid, net als 
vorig jaar, om in de grote vakantie een broertjes/zusjes foto te 
maken. Dit wordt nog besproken met de fotograaf en horen 
jullie later als er meer bekend is.  
Een aantal leden van de ouderraad zijn er gedurende deze dag bij om alles in goede banen te 
leiden. 
Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad van Weilust 
 
 

 

 


