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VAN HET TEAM 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Aan het einde van het schooljaar zijn er een hoop zaken die zorgvuldig geregeld moeten 
worden. De groepsverdeling (welke leerkracht staat voor welke klas) is er zo een. 
 
Komend schooljaar starten we wederom met 19 groepen.  
 
De leerlingen uit de groepen 2 worden verdeeld over twee groepen 3. Deze twee groepen 
worden extra ondersteund door een onderwijsassistent.  
  
We starten met vijf kleutergroepen, twee groepen 3, drie groepen 4, twee groepen 5, en 
twee groepen 6. De combinatiegroep 4-5 blijft intact en gaat samen met juf Ingrid en 
meneer Corné nog een jaar door als groep 5-6. Daarnaast hebben we twee groepen 7 en 
twee groepen 8. 
 
Hieronder treft u twee overzichten aan; in het eerste overzicht leest u welke groep naar 
welke leerkracht gaat en in het tweede overzicht leest u welke leerkracht op welke dag 
voor de groep staat.  
 
De komende twee schooljaren krijgen we vanuit het Ministerie van Onderwijs extra gelden 
vanwege de corona periode. Hierdoor kunnen we extra ondersteuning bieden aan onze 
leerlingen door de inzet van extra leerkrachten en onderwijsassistenten. De impulsklas die 
normaal één keer in de twee jaar wordt geformeerd, kunnen we door deze extra middelen 
de komende twee jaar ook inzetten. Daarnaast komt er vanaf januari 2022 een extra 
kleutergroep bij en door het inzetten van vakdocenten vanuit de Nieuwe Veste kunnen al 
onze leerlingen hun creatieve talenten nog verder ontwikkelen.  
 
De afgelopen weken hebben we samen invulling gegeven aan de groepsverdeling voor het 
komende schooljaar. Hierin hebben we bewuste keuzes gemaakt met betrekking tot de 
verdeling van groepen, de verdeling van leerlingen en de personele inzet. Tijdens dit 
zorgvuldige proces is “wat is het beste voor onze leerlingen” altijd het uitgangspunt 
geweest.  
 
In het overzicht mist u de namen van juf Ellis Janssen en meneer Niels Huijsmans. Beide 
collega’s gaan volgend schooljaar op een andere school werken. Juf Ellis vertrekt na 19 
fijne jaren op Weilust naar een school in Oosterhout. Meneer Niels heeft een mooie 
uitdaging gevonden op een mooie school in Standdaarbuiten. Wij bedanken juf Ellis en 
meneer Niels voor hun inzet op Weilust en wensen beide heel veel plezier en geluk op hun 
nieuwe werkplek. 
 
Door het vertrek van juf Ellis en meneer Niels verwelkomen wij twee nieuwe collega’s 
binnen team Weilust.  Juf Merel Uitterhoeve (dit jaar LIO-stagiaire groep 7 en inmiddels 
afgestudeerd aan de Pabo) komt fulltime bij ons werken. Meneer Loek Thomassen keert 



ook terug op Weilust. Meneer Loek rondt op dit moment zijn zij-instromerstraject af op 
Kbs Jacinta. Na de zomervakantie gaat hij fulltime op Weilust in groep 7 aan de slag. We 
zijn er blij mee dat beide nieuwe collega’s op Weilust komen werken én dat ze al bekend 
zijn binnen onze school.  
 
We spreken de verwachting uit om er samen met onze leerlingen en hun ouders een fijn en 
leerzaam schooljaar van te maken. 
 
Mocht de groepsverdeling vragen bij u oproepen, dan kunt u altijd contact opnemen met 
de leerkrachten, de intern begeleiders of de directie. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marc Embregts  
directeur 
 
 
OVERZICHT 1 
 

Schooljaar 2020 -2021  gaat naar →  Schooljaar 2021 - 2022 

 1-2a Tamara en Kitty  

 1-2b Petra en Corina 

 1-2c Doriene en Corine 

 1-2d Marja en Corina  

 1-2e Marca en Elliz 

 3a Laura en Annemieke 

 3b Ilse en Merel U 

3a André en Laura 4a Ireen en André 

3b Ilse en Annemieke 4c Linda en Maayke 

3c Ellis en Corina  4b Sanne 

4b Sanne en Maayke 5a Floor en Shana 

4a Ireen en Maayke 5b Sabine en Kelly 

4-5 Ingrid en Corné  5-6 Ingrid en Corné  

5a Floor en Ronald  6a Nicolle en Shana 

5b Kelly en Linda 6b Kim en Merel V  

6a Sabine en Shana  7b Michelle en André  

6b Kim en Merel  7a Loek 

7a Niels  8a Ruud  

7b Michelle  8b Ronald en Sabine  

 
De kleuters die schooljaar in groep 1 zitten blijven bij hun huidige leerkracht 
De kleuters dit schooljaar in groep 2 zitten en overgaan naar groep 3 worden verdeeld over 
de twee groepen 3. Ouders ontvangen hierover binnenkort nader bericht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVERZICHT 2 
 
 

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag Donderdag  Vrjjdag  

1-2 A Tamara Tamara  Tamara  Kitty  Kitty  

1-2 B Petra  Petra  Petra  Petra  Corina  

1-2 C Doriene Doriene  Doriene/Corine  Corine  Corine  

1-2 D Marja  Marja  Marja  Corina  Marja  

1-2 E Marca  Marca  Marca  Elliz  Elliz  

      

3 A Annemieke Laura  Laura Annemieke  Annemieke  

3 B Ilse  Ilse  Merel U  Merel U  Merel U  

      

4 A Ireen André  André  André  Ireen  

4 B Sanne  Sanne  Sanne  Sanne  Sanne  

4 C Linda  Linda  Maayke  Maayke  Maayke  

      

5 A Shana  Floor  Floor  Floor  Floor  

5 B Sabine  Sabine  Kelly  Kelly  Kelly 

      

5-6  Ingrid  Ingrid  Ingrid  Corné  Corné  

      

6 A Nicolle  Shana  Nicolle  Nicolle  Nicolle  

6 B Kim  Kim  Merel V  Merel V  Merel V  

      

7 A Loek  Loek  Loek  Loek  Loek  

7 B André  Michelle  Michelle  Michelle  Michelle  

      

8 A Ruud Ruud Ruud Ruud  Ruud 

8 B  Ronald Ronald Sabine Ronald Ronald  

 
 

 
 
 
Op ieders levenspad komen talrijke kansen, 
reik ze je hand en ga ermee dansen! 
 
Na 19 jaar op onze mooie, goede school met veel passie en plezier te hebben lesgegeven, 
pak ik de kans aan om op een andere school te gaan werken. 
Na de zomervakantie ga ik onderzoeken of op Kbs de Westhoek de kinderen ook zo 
geweldig zijn, de ouders zo gezellig en betrokken en de collega's zo fantastisch. 
In al die jaren heb ik enorm genoten van "mijn kinderen" in groep 1-2 of 3. Het is een 
voorrecht om ze op te zien groeien tot stuk voor stuk prachtige kinderen/tieners/pubers! 
Ik wil jullie als ouders enorm bedanken voor de zeer prettige samenwerking en het 
vertrouwen in elkaar. Dat heb ik altijd als zeer prettig ervaren! 
 
 



Met een warm hart, een hoofd vol waardevolle herinneringen en een rugzak vol fijne 
ervaringen stap ik straks voor de laatste keer het schoolplein af. 
 
Het is geen doei of dag maar tot ziens met een glimlach!  
 
Liefs, Juf Ellis 

 
 
EVEN VOORSTELLEN 
 
Beste ouders en verzorgers,  

 

Via deze weg stel ik me graag aan jullie voor. Wellicht ben ik 

voor sommige ouders al een bekend gezicht op Weilust. Mijn 

naam is Loek Thomassen, ik ben 35 jaar oud en woon in Breda 

samen met mijn vriendin en dochter van 3 jaar oud. Volgend 

schooljaar zal ik groepsleerkracht zijn van groep 7 op 

basisschool Weilust en daar kijk ik alvast met heel veel 

plezier naar uit!  

 

Ik heb de afgelopen twee jaar het zij-instroomtraject gevolgd 

aan de Pabo van de Avans Hogeschool en mezelf omgeschoold 

als leerkracht voor het basisonderwijs. Ik heb voor het onderwijs 10 jaar in het 

bedrijfsleven gewerkt binnen de financiële sector. Tijdens de laatste jaren in het 

bedrijfsleven merkte ik dat ik een bepaalde passie en noodzaak miste in mijn werk. Het 

was tijd voor verandering en ik wilde een baan die ertoe doet en waarin ik het verschil kan 

maken. Een keuze waarvan ik zeker geen spijt heb. 

 

Ik vind het van belang om de diversiteit van kinderen te waarderen. Ieder kind is uniek, 

mag er zijn en heeft een eigen stem. Aandacht voor ieder kind is voor mij van belang; de 

pedagogische relatie doet ertoe! Verbondenheid is voor mij het sleutelwoord. Ik hoop er 

samen met de kinderen, ouders en collega´s van team Weilust een prachtig en 

onvergetelijk jaar van te maken!  

 

Naast het werken in het basisonderwijs heb ik natuurlijk ook andere hobby´s. Ik ben dol op 

sporten en doe onder andere aan voetballen, mountainbiken, bootcampen en crossfit. 

 

Ik wil jullie alvast een heel fijne vakantie wensen en tot volgend schooljaar!  

 

Met vriendelijke groet,  

Loek Thomassen 

 



 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 
Vorige week hebben de leerlingen de inlogkaarten voor het (eventueel) bestellen van de 
schoolfoto’s mee naar huis gekregen. Het is ook weer mogelijk om een broer/zus foto te 
laten maken bij Kiek in Oisterwijk op woensdag 14 juli tussen 13.00 en 17.00 uur. U kunt 
zich hiervoor inschrijven via de website van Kiek https://kiekschoolfoto.nl/broerzusdagen/ 

 
 



 
 

 
 

KBS Weilust zoekt 
 

OVERBLIJFVRIJWILLIGERS 
 
Heb jij tussen de middag een paar uurtjes vrij? 
Vind je het leuk om met kinderen werken? 
 
Word dan overblijfvrijwilliger op onze school 
 

- Je begeleidt kinderen bij het eten en spelen 
- Je eigen kind blijft gratis over op de dag dat je werkt 
- Je ontvangt een onkostenvergoeding 

 
Heb je interesse ? Stuur een mail naar kbsweilust_info@inos.nl of bel ons op 0765876528 
en vraag naar Madelon Bakker 

 

mailto:kbsweilust_info@inos.nl

