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BIJLAGE 
 
36-01 Musical4daagse in Chassé Theater Breda 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Komende vrijdag begint het EK voetbal. Na ruim 7 jaar is het Nederlands elftal aanwezig op 
een eindtoernooi. Ik vind het altijd mooi om te zien op welke manier voetbal,  in dit 
specifieke geval het Nederlands elftal, mensen samen brengt.  
Straten en huiskamers worden versierd, iedereen kleedt zich oranje én iedereen heeft een 
mening over het te spelen systeem en de spelers. Laten we hopen op een mooie Oranje 
zomer en dat iedereen er SAMEN van kan genieten. 
 
Dit SAMEN is een mooie bruggetje naar een van onze kernwaarden in onze nieuwe missie en 
visie. Deze kernwaarde hebben we kort samengevat in: “we doen het samen”. Hier geven we 
op de volgende manier invulling aan: 
 
‘Op Weilust vinden wij de samenwerking met ouders en de betrokkenheid van ouders erg 
belangrijk. Samen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.’ 

- Wij zorgen goed voor elkaar 
- Wij werken samen met elkaar  
- Wij vieren successen met elkaar 

 
Dit komt al tot uiting in de eerste opzet van onze oudergesprekken, het bewust laten samen 
werken van onze leerlingen en het werken in groepjes. 
De komende jaren willen we dit verder ontwikkelen door tijdens de WEI gesprekken met 
onze leerlingen en hun ouders het gesprek te voeren, goede afspraken te maken over het 
samenwerken en leerlingen hier actief in te laten deel nemen. 
 
Volgende week zullen wij u informeren over de kernwaarde kwaliteit. 
 
 
 
 
 
 



PARKEREN RONDOM DE SCHOOL 
Afgelopen week zijn we door diverse buurtbewoners benaderd met betrekking tot 
parkeeroverlast. We weten allemaal dat de parkeermogelijkheden rondom de school 
beperkt zijn. Nogmaals willen wij u vragen om uw auto te parkeren op een veilige en 
toegestane plaats.  
Ondertussen blijven we met de gemeente Breda in gesprek om te komen tot een goede en 
veilige oplossing. Helaas gaat dit niet in het tempo wat wij zouden willen omdat er meerdere 
belangen spelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts 
directeur 
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 
 


