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BIJLAGE 
 
35-01 Weilust is op zoek naar nieuwe biebouders 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Al een aantal dagen is het prachtig weer. De zon schijnt volop en dat zorgt voor nog meer 
vrolijkheid op school. Vandaag is de schoolfotograaf op school om alle kinderen mooi op de 
foto te zetten. 
 
Dit schooljaar is het team van Weilust druk bezig met het herijken van de missie en visie. 
Ook tijdens de studiedag zijn we hier als team mee aan de slag gegaan. In de komende 
weken zullen wij u via de WeilustWekker hier verder over informeren. 
 
De opbouw: 
 
Onze missie en visie is opgebouwd uit vier kernwaarden. Aan deze kernwaarden hebben we 
een korte betekenis gegeven. 
          
Samen  Wij doen het samen 
Kwaliteit Wij doen het goed 
Eigenheid Wij zijn ons zelf  
Welbevinden Wij hebben het fijn  
 
Aan de deze kernwaarden hebben we richtinggevende uitspraken gekoppeld. Deze 
richtinggevende uitspraken geven inhoud en betekenis aan de kernwaarden. Bijvoorbeeld 
kernwaarde samen: “We zorgen voor elkaar” en  “We werken samen met elkaar”. 
Dit klinkt allemaal nog heel algemeen en we hebben er voor gekozen om dit nog concreter 
uit te gaan werken, ofwel hoe is dit nu zichtbaar in de klas, wat merken onze leerlingen 
hiervan, op wat voor manier werken we. Dit is verder uitgewerkt in: 
 
Zo doen wij dat wat zijn onze afspraken, hoe organiseren we dit allemaal in de klas en 

op school 
Zo werken wij met welke methodes werken we, welke werkvormen gebruiken we 

allemaal 
Zo zie je ons            wat doen leerkrachten, wat doen leerlingen (gedrag)  
 



Volgende week delen we onze eerste kernwaarde SAMEN met u. 
 
Mocht u nog meer hierover willen weten dan kunt u altijd contact met mij opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Embregts 
Directeur 
 
WEILUST IS OP ZOEK NAAR BIEBOUDERS 
We zijn op zoek naar nieuwe biebouders. Meer informatie vindt u in de bijlage. 
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Deze trouwring is gevonden op het 
schoolplein. Mocht u deze kwijt zijn, dan 
horen wij het graag.  
 
 

 
 

 

 

 


