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BIJLAGE 
 
42-01 Zomeractiviteiten bij BUas 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Het schooljaar zit er bijna op. Mijn eerste jaar als directeur op Weilust. Een jaar waarin 
we wederom te maken kregen met een lockdown en iedereen moest omschakelen naar 
online/thuisonderwijs. Het was ook een jaar waarin we als team druk bezig geweest zijn 
met onze nieuwe missie en visie. Hier gaan we het komende schooljaar mee door, op die 
manier willen we zorgen voor goed onderwijs in een veilige omgeving voor uw kinderen. 
 
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van groep 8. Na een prachtige 
musical en een geweldig kamp nemen onze oudste leerlingen vanavond afscheid van onze 
school. Daarnaast nemen we ook afscheid van collega’s, juf Cathelijne (groep 3b), die juf 
Annemieke heeft vervangen tijdens haar afwezigheid wegens ziekte, vertrekt naar Kbs 
Jacinta. Juf Debby (groep 6b) gaat eerst met zwangerschapsverlof en daarna weer voor 
onze vervangersorganisatie Phoenix gaat werken. Wellicht zien we juf Debby in de 
toekomst dan nog terug op Weilust. Juf Marita (groep 1-2d) gaat na de zomervakantie weer 
invallen op verschillende scholen in Breda en omstreken. Meneer Niels (groep 7a) zet zijn 
onderwijscarrière voort in Standdaarbuiten. En last but not least…. juf Ellis Janssen (groep 
3c) gaat na 19 jaar Weilust een nieuwe uitdaging aan op de Westhoek in Oosterhout. Alle 
vertrekkende leerkrachten wil ik bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij alle 
leerlingen van kbs Weilust en veel plezier toewensen in hun nieuwe werkomgeving. 
 
Vorige week kon ik u vertellen dat juf Kim Roelen start in groep 1-2d als vervangster van 
juf Marja. Juf Marja zal dan rustig op kunnen starten en terug kunnen gaan komen. Het 
zwangerschapsverlof van juf Kim (groep 6b) wordt ingevuld door juf Linda van der Sanden. 
In deze Weilustwekker stellen ze zich aan u voor.  
 
Dit schooljaar hebben we te maken gehad met verschillende inlooptijden, geen ouders in 
de school en dergelijke. Hoe dit aan het begin van het schooljaar zal zijn, ligt aan de 
ontwikkelingen rondom Covid-19. Voor de start van het nieuwe schooljaar zullen wij u 
samen met Inos informeren wat er wel weer kan en wat er helaas nog niet kan.  
 
En dan nu tijd voor vakantie. Namens alle collega’s wens ik u allen een heel fijne vakantie. 
Rust lekker uit, geniet van elkaar en blijf vooral gezond. We zien elkaar allemaal weer op 
maandag 6 september.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts 
directeur 
 



 
 
EVEN VOORSTELLEN 
 

 
Hoi allemaal, 
 
Volgend jaar zal ik samen met juf Merel Visser in groep 6 staan om 
juf Kim te vervangen die met zwangerschapsverlof is.  
Mijn naam is Linda, ik ben 35 jaar en ondertussen al 13 jaar 
leerkracht. Ik kom uit Etten-Leur en woon daar met mijn man en 3 
kinderen. Verder sport ik graag, ga ik gezellig uit eten en kampeer 
ik graag. Ik heb zin in komend schooljaar, een nieuwe uitdaging op 
een leuke school! 
Voor iedereen een fijne vakantie! 
 
 

Hallo beste ouders en verzorgers, 
  
Mijn naam is Kim Roelen en na de zomervakantie zal ik juf Marja 
vervangen, zodat zij rustig kan herstellen en op kan starten. Op 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zal ik aanwezig zijn. Via 
deze weg wil ik me graag even kort voorstellen. Ik ben net 
afgestudeerd aan de Pabo in Tilburg. Het onderwijs spreekt mij 
aan omdat ik het enorm leuk vind om te zien hoe kinderen 
groeien in hun ontwikkeling. Elk stapje brengt de leerlingen 
verder in het behalen van hun doel, om hier 
begeleider/leerkracht van te zijn vind ik erg gaaf.   
Verder kan ik mezelf het beste beschrijven als een bezige bij die 
niet snel stil zal zitten.  
Na schooltijd vind ik het leuk om een potje te voetballen en om 
te helpen op de boerderij bij ons thuis. Je mag mij altijd een 
mail sturen via het mailadres kim.roelen@inos.nl of spreek mij 
in het nieuwe schooljaar aan op het schoolplein. Ik vind het erg 
fijn om naast de kinderen ook jullie te leren kennen, zodat er een fijne samenwerking 
plaats vindt.  
Ik heb ontzettend veel zin in de komende periode op basisschool Weilust! 
 
 
BERICHT VAN HET BESTUUR VAN INOS 
 
Wij willen alle ouders/verzorgers en maatschappelijke partners bedanken voor de fijne 
samenwerking in het afgelopen bijzondere schooljaar. Net als iedereen wachten wij in 
spanning af hoe COVID-19 zich tijdens de zomervakantie gaat ontwikkelen. We hopen 
uiteraard dat het na de zomervakantie weer mogelijk is om iedereen weer op school te 
kunnen ontmoeten. Bij de persconferentie van 13 augustus horen we welke maatregelen er 
gehandhaafd blijven of wellicht aangescherpt of versoepeld worden. Pas daarna weten we 
wat dit betekent voor onze scholen en wordt u door de school hierover geïnformeerd. Maar 
nu eerst vakantie. Wij wensen u een fijne zomer, zorg goed voor uzelf en voor elkaar.  
 
Gezonde groet, 
Nicole van Son en Ray Lucieer 
College van Bestuur INOS 
 

mailto:kim.roelen@inos.nl


 
VANUIT DE WIJK / STAD 
 
REPTIELENHUIS DE AARDE 
 
Dank jullie wel! 
Is wat wij willen zeggen aan iedereen die heeft meegedeeld, getekend en hulp heeft 
aangeboden met de petitie.  
Wij hebben positief antwoord gehad van de Gemeente Breda. Details zijn nog onbekend 
maar dat geeft niets. Wij zijn met elke vorm van steun blij. Dankzij jullie zijn er ruim 2,5K 
steunbetuigingen binnengekomen in slechts 48 uur. Bizar! 
Wij gaan een samenwerking aan met de Gemeente Breda om zowel het Reptielenhuis te 
versterken als leuke activiteiten te organiseren voor de bewoners van onze mooie stad om 
zo iets terug te doen voor de maatschappij.   
Nogmaals dank namens het gehele team van het Reptielenhuis de Aarde 
 
ACTIVITEITEN BUURTZAAK 
 
Puilt jouw kamer ook uit met knuffels, spellen en spullen die je niet meer gebruikt? Tijd 
voor de grote vakantie opruimactie! Alle kinderen uit de buurt, kom lekker op 23 juli je 
spullen verkopen. Met suikerspin, springkussen en schminken! 
 
Iedere vrijdag in de vakantie zijn er vanaf 16.00 uur leuke activiteiten voor jong en oud bij 
BUas. Vrijdag de 30e komen Marko en Janco; ook Bonck komt met skateboarden; Woenzini 
leert je circuskunsten;  gaan we bubbelvoetbal spelen enz. enz.!  
Houd de website van Breda Buiten + FaceBook van De Buurtzaak in de gaten! Zie ook de 
bijlage.  


