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BIJLAGEN 
 
03-01 Kindertuinen de Molenley – Oogstfeest 26 september 2021  
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Inmiddels hebben we er bijna drie schoolweken opzitten. Alle leerlingen zijn gewend aan 
hun nieuwe juf of meneer en mogelijk heeft u ook al kennis met de leerkracht(en) mogen 
maken. 
Het begin van het schooljaar vond ik best spannend, op scholen in het noorden en midden 
van het land zaten al veel groepen in quarantaine vanwege covid besmettingen in de klas. 
Hele klassen zaten weer thuis of hele scholen moesten hun deuren voor een aantal dagen 
sluiten om een uitbraak in te perken.  
 
Vanaf deze week is het beleid hierin veranderd. Wanneer er een besmetting in een klas is, 
hoeft niet heel de klas in quarantaine. De GGD zal dit via bron- en contactonderzoek 
bepalen, bijvoorbeeld als een medeleerling thuis is geweest bij de besmette leerling.  
Alleen als er meerdere besmettingen in een groep zijn, kan er wel gekozen worden om de 
groep toch in quarantaine te plaatsen. Dit gebeurt altijd na intensief overleg met de GGD. 
 
Namens alle collega’s wens ik u een fijn weekend, 
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts – directeur  
 
VIP-OCHTEND 
Op vrijdagochtend 8 oktober is er een Very Important Peuterochtend (VIP) - ochtend op 
onze school. Het is een ochtend waarop peuters met hun ouders een kijkje kunnen nemen 
op onze school.  
De VIP - ochtend wordt door een leerkracht en een medewerker van Kober in de aula van 
onze school gehouden. De ochtend start om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur.  
U kunt zich met uw peuter melden bij de hoofdingang van de school.  
De peuters kunnen even gezellig spelen, een verhaaltje horen, iets lekkers eten en drinken 
(hier wordt voor gezorgd), en zelfs met papa en mama in een kleutergroep gaan kijken en 
ouders ontvangen wat informatie over de school.  
Aan het einde van de VIP ochtend krijgen de kinderen nog een mooie ballon en een klein 
cadeautje mee naar huis. 
Ouders van peuters kunnen zich aanmelden door middel van : 
 

- het contactformulier op de website van de school in te vullen (www.weilust.nl) 
- te bellen naar school (076 – 5876528)  
- binnen te lopen bij de administratie van de school  

 
Kent of bent u iemand die interesse heeft voor deze ochtend, laat het (hen) weten.  



 
KINDERBOEKENWEEK  
 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op woensdag 6 oktober begint op onze school de Kinderboekenweek.  
Het thema dit jaar is: ‘worden wat je wil’.  
Kinderboeken over beroepen staan dus centraal!  
De Kinderboekenweek duurt dit jaar van woensdag 6 oktober t/m vrijdag 15 oktober. 
Alle kinderen mogen op de openingsdag (woensdag 6 oktober) verkleed naar school 
toekomen. Wat wil jij later worden? Laat het ons zien aan de hand van je verkleedkleren! 
We starten gewoon in de klas en zullen om 8.45 uur verzamelen op het schoolplein voor 
een ludieke opening.  
Gedurende de hele Kinderboekenweek zullen er verschillende activiteiten en lessen 
gegeven worden rondom het thema: ‘worden wat je wil’. 
Wij wensen iedereen een fijne Kinderboekenweek! 
 
DE SCHOOLBIBLIOTHEEK ZOEKT VRIJWILLIGERS (ZIE ONDERSTAANDE LINK) 
  

https://youtu.be/yCFQ1zI12nI 
 
UIT DE WIJK/UIT DE STAD 

EERSTE COMMUNIE 2022  
 
In het voorjaar van 2022 willen we weer graag kinderen voorbereiden op hun Eerste 
Communie. Vanaf groep 4 kan uw kind meedoen.  
U kunt uw kind aanmelden via de website van de Augustinusparochie. Daarna ontvangt u 
meer informatie.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annie Aarts, 06-18842219 of via e-mail: 

1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyCFQ1zI12nI&data=04%7C01%7Cmadelon.bakker%40inos.nl%7Ce6302e8afb6c43b6a17a08d979d2b6bf%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637674768177016026%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K4MbhwNiJzrr3IuThyA%2FiQ0WtkANue73w0p0%2FqxPvd4%3D&reserved=0
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