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BIJLAGEN 
 
01-01 Jeugdfonds Sport en Cultuur 2021 
01-02 Kinderprogramma Open Monumenten Dagen Breda 11 en 12 september  
01-03 Kinderkledingbeurs Teteringen 18 september 2021 
 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Afgelopen maandag is schooljaar 2021-2022 gestart. De scholen in het noorden en midden 
van het land waren de afgelopen weken al gestart en voor regio zuid was dan toch ook 
echt de schoolvakantie ten einde. 
Wat was het fijn om elkaar na zes weken weer te zien. Gelukkig hebben we geen 
wisselende begin- en eindtijden meer en stond het schoolplein om 8.20 uur (wel op veilige 
afstand van elkaar) vol met ouders en kinderen. 

Rond een uurtje of 9 liep ik door de school en zag dat iedereen gelijk weer in het 
schoolritme zat, alsof er geen vakantie geweest was.  
 
Vorige week bent u via INOS geïnformeerd over wat er wel en niet mogelijk is op en 
rondom de school vanwege covid-19. We hopen dat er steeds meer mag en kan, maar zijn 
hier afhankelijk van wat het kabinet bepaalt. Op dit moment mogen er nog geen grote 
groepen ouders de school in. Dit is omdat er dan geen 1.5 meter afstand gehouden kan 
worden. Wel is het weer mogelijk om in de school in gesprek te gaan met de leerkracht. 
Echter alleen als beide partijen hier een goed gevoel bij hebben en de 1.5 meter afstand 
gewaarborgd kan worden. 
Wanneer er zaken veranderen dan brengen wij u hiervan uiteraard op de hoogte. 
 
Namens het gehele team spreek ik de wens uit voor een fijn, leerzaam en gezond 
schooljaar. Een schooljaar zonder lockdown en vooral met zaken die wel weer kunnen. 
 
FEESTWEEK 
 
In het schooljaar 2019–2020 bestond onze school 50 jaar. Een werkgroep bestaande uit 
leerkrachten, ouders en oud-collega’s had een prachtig programma gemaakt voor een 
feestweek in het voorjaar van 2020. Helaas hebben we deze feestweek toen moeten 
verplaatsen naar het najaar van 2020. Vanwege de toen geldende beperkingen kon de 
feestweek toen ook helaas niet doorgaan. We waren erg hoopvol om aan het begin van dit 
schooljaar de feestweek in afgeslankte vorm uiteindelijk te laten plaats vinden. Het 
hoogtepunt van de feestweek zou het schoolreisje naar de Efteling zijn. Echter laat de 
Efteling, en ook andere attractieparken, op dit moment maar mondjesmaat grote groepen 
toe. De vraag is op dit moment groter dan het aanbod. Helaas konden we pas half 
november terecht en hier hebben we niet voor gekozen omdat we graag een beetje mooi 
weer willen hebben. 



 
Afgelopen vrijdag tijdens de startvergadering hebben we met het hele team besloten om 
de feestweek uiteindelijk te cancelen. Na drie keer proberen iets door te laten gaan, is 
uitstel helaas afstel geworden. De werkgroep gaat nu voorbereidingen treffen voor een 
schoolreisje naar de Efteling in het voorjaar van 2022.  
 
Het nemen van deze beslissing was moeilijk, maar het gehele team van Weilust is ervan 
overtuigd dat, gezien alle omstandigheden, dit wel de juiste beslissing is. We kijken uit 
naar een mooi schoolreisje in 2022. Ook de geplande sportdag in de feestweek verplaatsen 
we naar het voorjaar van 2022. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts, directeur 
 
TOESTEMMING PRIVACY  

Elk jaar moeten wij alle ouders/verzorgers bevragen om o.a. beeldmateriaal te 
mogen delen. In onze Parro-app zit een functie waarmee u dit zelf kunt aangeven:  

- Ga naar Parro  

- Ga naar het eerste tabblad instellingen (zie onderaan)  

- Tik/klik op privacy-voorkeuren  

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter 

   het kind   

Team Kbs Weilust 

 
VAN DE OUDERRAAD 
 
GEZOCHT: ENTHOUSIASTE EN GEZELLIGE CONTROLEURS! 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat betekent dat de Ouderraad weer begint met het 

voorbereiden van alle feesten en vieringen voor komend jaar. Er is nog ruim tijd tot de 

eerste happening (het bezoek uit Spanje waar alle kinderen naar uit kijken), maar 

enthousiast als we zijn kunnen we niet wachten om te beginnen. Dat gezegd hebbende: als 

jij ook enthousiast wordt van het organiseren van leuke activiteiten voor onze kinderen, 

meld je dan vooral aan om eens mee te helpen. Dat kan via kbsweilust.ouderraad@inos.nl, 

onze eerstvolgende vergadering is al aanstaande dinsdag 14 september (20.00 uur) op het 

schoolplein. 

Maarre, daar gaat deze oproep eigenlijk niet over. Naast het starten van het nieuwe jaar 

moet ook het afgelopen jaar nog afgesloten worden, in elk geval financieel, en daar gaat 

dit stukje wél over. Wij vinden het als Ouderraad namelijk essentieel om transparant te 

zijn over alle inkomsten en uitgaven en daar ook verantwoording over af te leggen. Dat 

doen we elk jaar in de Algemene Leden Vergadering van de OR, die dit jaar gepland is op 

20 oktober om 20.00 uur op school. 

Voordat het financieel verslag daarin besproken kan worden, moet het echter goedgekeurd 

worden door een KasControleCommissie. Het is goed gebruik dat deze bestaat uit twee 

ouders van Weilust die niet betrokken zijn bij de Ouderraad en die dit maximaal twee jaar 

achter elkaar doen. De leden van vorig jaar hebben dit jaar geen kinderen meer op Weilust 

en ‘mogen dus niet meer’. Vandaar dus de oproep voor nieuwe enthousiaste leden. 

mailto:kbsweilust.ouderraad@inos.nl


Als je dus zin en tijd hebt om in de komende vier à vijf weken één (1) avondje van 

circa twee uur uitleg te krijgen over alle ins en outs van de OR, alle financiën in te 

zien, informatie te krijgen over al onze feesten en vieringen en scherpe vragen te 

stellen, meld je dan vooral aan! Dit alles wordt begeleid door koffie, thee, een koek 

en onze penningmeester Ap. Financiële kennis is niet noodzakelijk, onze boekhouding 

is namelijk eenvoudig en wordt uiteraard helder uitgelegd. 

Schroom niet om je aan te melden (kbsweilust.ouderraad@inos.nl). Het kost weinig tijd, is 

gezellig en ook noodzakelijk om het vorige schooljaar echt af te kunnen sluiten. Zoals 

gezegd, het aantal plaatsen is beperkt tot twee, dus wie eerst komt, die eerst maalt. 

Ik hoop je binnenkort te zien! 

Namens de Ouderraad, Ap Kemmeren, penningmeester 

 

VAN KOBER 

Met de brochure “Geen rommel in je trommel’ willen we ouders inspireren om hun kinderen 
een gezonde lunch en pauzehap mee te geven naar school. Of om thuis gezond te lunchen. 
Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en 
kunnen dus beter presteren op school.  
 
De brochure staat online op https://jogg-breda.nl/boekje-geen-rommel-west-brabant-
voedingscentrum/. De brochures zijn op verschillende plaatsen te verkrijgen, zoals in 
supermarkten en het consultatiebureau. 
 
‘Geen rommel in je trommel’ is ontwikkeld door GGD West-Brabant, JOGG Breda, het 
voedingscentrum, Jong JGZ en GGD Zuid-Holland Zuid.  
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