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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Afgelopen week hebben we duidelijk gemerkt dat we in de laatste weken van het 
schooljaar zitten.   
 
Vandaag en morgen voeren de groepen 8 hun eindmusical op. Beide groepen staan dit jaar 
op het grote podium van het Chassé theater. Wij wensen alle leerlingen van groep 8 heel 
veel plezier met deze unieke ervaring. Volgende week gaan de groepen 8 ook nog op 
schoolkamp om  hun basisschooltijd met elkaar af te sluiten. 
 
Vorige week heeft u via de Weilustwekker de groepsverdeling voor het komende schooljaar 
ontvangen. Vandaag gaan met de portfolio’s de leerlingenlijsten mee. Aankomende 
dinsdag is de doorschuifmiddag en wordt er kennisgemaakt met de nieuwe leerkracht(-en). 
 
Afgelopen schooljaar konden er door lockdown en de coronamaatregelen veel dingen niet 
door kunnen gaan. Morgen (vrijdag 9 juli) hebben we een juffen- en meesterdag. Samen 
met onze leerlingen maken we er een leuke en vooral gezellig dag van.  
 
Met vriendelijke groep, 
 
Marc Embregts – directeur  
 

KBS WEILUST VAKANTIE- VRIJE DAGEN ROOSTER 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 
 
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 
 
Studiedagen team, leerlingen zijn vrij 
Maandag 1 november 2021 
Woensdag 1 december 2021 
Maandag en dinsdag 21 en 22 februari 2022 
Vrijdag 8 april 2022 
Donderdag 30 juni 2022 en vrijdag 1 juli 2022 
 
SCHOOLFOTOGRAAF 
 
Op veel scholen hebben we dit jaar geen broer/zus foto’s kunnen maken door de geldende 
coronaregels. Er zijn versoepelingen, dus we hebben alsnog op de valreep van dit 
schooljaar een broer/zus dag georganiseerd. 
 
Daarom hebben we een extra dag georganiseerd  op 21 juli a.s. tussen 13.00 en 17.00 
 
Ouders zijn welkom om op onze website www.kiekschoolfoto.nl zelf een afspraak te 
maken. Ze mogen dan naar een locatie in Tilburg komen om hier een broer/zus foto te 
laten maken (exacte locatie wordt toegestuurd na het maken van de afspraak). 
 
Er kan alleen op afspraak een foto gemaakt worden, zonder afspraak geen foto.  
Inloggegevens voor deze foto’s zullen we rechtstreeks per mail aan ouders doorgeven. Dit 
zal aan het einde van de zomervakantie zijn. 
 
 
NIEUWS VAN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf volgend schooljaar ben ik (Lesley Feskens) géén contactpersoon 
meer vanuit het CJG voor de Weilust. Ik heb de Weilust ervaren als 
open en meedenkend, waardoor de samenwerking altijd prettig en fijn 
is geweest. Ik vind het dan ook jammer dat ik er volgend schooljaar niet 
meer ben. Ik ben nog wel werkzaam binnen het CJG, dus misschien kom 
ik jullie in de toekomst nog tegen.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kiekschoolfoto.nl%2F&data=04%7C01%7Cmadelon.bakker%40inos.nl%7C375883e070e84c36590208d94051770e%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637611540913311563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y2O8zYTXZsKDIP7Gxip2tSRRjHDDdZfsY2SiDwAmjJU%3D&reserved=0


 
Ik (Karlijn Janssen) ben sinds 2021 contactpersoon vanuit het CJG 
voor de Weilust en zal dit ook blijven. Vanaf het nieuwe schooljaar 
zal ik, met uitzondering van mijn vakanties en de schoolvakanties, 
om de week bij jullie op school aanwezig zijn. Mijn contactgegevens 
staan hieronder vermeld. Ik hoop dat we elkaar komend schooljaar 
weer kunnen ontmoeten! Maar eerst, geniet van jullie vakantie!  
 
Met vriendelijke groet,  
Lesley Feskens en Karlijn Janssen 
   
www.cjgbreda.nl  
Opvoeden en opgroeien, praat erover!  

Gegevens Karlijn Janssen:   
M 06 39 33 44 29 
E karlijn.janssen@cjgbreda.nl 
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

 

Leerlingen beleven gratis de mooiste verhalen met de 

online Bibliotheek-app 

 

     
  

Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van 

www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip kunnen kinderen de mooiste verhalen beleven 

tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze downloaden simpelweg 

de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. Ook als ze nog 

geen lid zijn van de bieb. 

 

Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege 

achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra 

belangrijk en dat kan gemakkelijk via de online Bibliotheek-app! 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Fsubid%3D55jo3rrvpzm7fp4z5%26nstatid%3D31j106mz5%26info%3D60d4ep1%26L%3D10506%26F%3DH&data=04%7C01%7CShana.Huizinga%40inos.nl%7Ce8b81a4d394d4b799e7308d9317560e4%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637595202468015026%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I1EXUZ2oLb1zNTOmWtp%2BAf%2Fz0eHjjC90ecx0B11cqpQ%3D&reserved=0


Lekker lezen op vakantie 

Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie 

strandstoel op digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel 

heel gemakkelijk: je downloadt simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een 

telefoon of tablet met de online Bibliotheek-app. 

 


