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BIJLAGEN 
 
04-01 Ocrum Muziekfestival Familievoorstelling  
04-02 Kindertypecursus 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
We naderen de maand oktober en de herfst is dus ook begonnen. Dit betekent dat de 
dagen korter worden en dat het weer meestal wat minder fraai is. Dit heeft invloed op hoe 
onze leerlingen naar school toe komen. Zodra het gaat regenen, worden er meer leerlingen 
met de auto gebracht, vaak ook nog tot voor de school. We hebben gemerkt dat dit voor 
onoverzichtelijke situaties zorgt, daarom willen wij u vragen om uw auto niet voor de 
school te stoppen (Draaiboom) maar om dit in de omliggende straten te doen. Hierdoor is 
er meer overzicht voor de school en is dit veel veiliger voor de voetgangers en fietsers. 
 
Komende week (4 tot 8 oktober) zijn er ook werkzaamheden bij de (nieuwe) rotonde aan 
de Heerbaan. Deze rotonde zal helemaal worden afgesloten en er zijn diverse 
omleidingsroutes. Dit kan zorgen voor meer verkeersdrukte rondom de school. Wees hier 
alert op.  
 
Deze week zijn er weer een aantal stagiaires gestart op Weilust vanuit de Pabo opleiding 
van Avans. We vinden het belangrijk om in onze school toekomstige leerkrachten de kans 
te geven zich te ontwikkelen en te bekwamen. U heeft vast in de media gelezen dat er nog 
steeds een groot tekort is aan onderwijzend personeel. Daarom is het fijn om vanuit 
Weilust een bijdrage aan te leveren aan het opleidingstraject van toekomstige 
leerkrachten. 
 
Ik wens u namens het team een fijn weekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts  
 
 
UIT DE WIJK/UIT DE STAD 

 
 

Vorige week heeft u een brochure ontvangen van Kindertypecursus.nl 



De klassikale typecursus zal op onze school plaatsvinden bij genoeg aanmeldingen. 

Dit zal op dinsdag zijn van 15.00-16.00u, start na de herfstvakantie. 

U kunt zich aanmelden via de site waarop u onze school als locatie kunt aanvinken. 

Tevens krijgen deelnemers op onze school 10 euro korting op de klassikale typcursus! 

In de bijlage treft u nogmaals de brochure. 


