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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Gisteren, woensdag 6 oktober, is de Kinderboekenweek geopend. Het thema van dit jaar is 
“worden wat je wil” en gaat over wat kinderen later willen worden. Voor mij was die 
keuze niet zo moeilijk. Ik kom uit een echte onderwijsfamilie en wist altijd al dat ik wilde 
werken in het onderwijs. Tot op de dag van vandaag ga ik elke dag met veel plezier naar 
mijn werk, onze school dus. Tijdens de opening mochten alle leerlingen verkleed naar 
school komen in de stijl van het beroep wat ze willen worden. Tijdens mijn 
groepsbezoeken vertelden kinderen ook dat zij graag juf of meester wilde worden. Daar 
ben ik oprecht heel blij om, op dit moment wordt het tekort aan leerkrachten steeds 
groter. Het is dan fijn om te horen dat er een nieuwe generatie klaar staat die in het 
onderwijs wil gaan werken. Een leerling uit groep 5-6 wil graag meneer Corné worden. 
Verkleed met een hippe blouse en bril verscheen hij op school. Prachtig om mee te maken, 
ook voor meneer Corné.  
 
Afgelopen week hebben we te maken gehad me een aantal covid-19 besmettingen onder 
leerlingen in een aantal groepen. We moeten waakzaam blijven. Dit betekent dus testen 
bij klachten (bij de GGD). Wanneer er een besmetting in een groep is, hoeft een groep niet 
in quarantaine, wel kan de GGD een afwijkend advies geven als er meerdere besmettingen 
in een groep zijn. 
 
Als laatste wil ik nogmaals uitdrukkelijk de aandacht vragen voor het parkeergedrag 
rondom de school. Wanneer het regent, worden er meer leerlingen met de auto naar 
school gebracht. Sommige mensen parkeren recht voor de school (Draaiboom), het is in de 
ochtend al heel druk en op deze manier wordt het er niet veiliger op. Aan de Draaiboom is 
zelfs een stopverbod maar helaas wordt dat genegeerd. Onze zorgen worden gedeeld door 
meerdere ouders, zij hebben per e-mail hun zorgen al uitgesproken.  
Komende week gaan we weer in overleg met de gemeente en wijkagent om te bekijken 
hoe we dit kunnen voorkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Embregts – directeur  
 

 

 



ALGEMENE INFORMATIEAVOND DONDERDAG 14 OKTOBER 

Op donderdag 14 oktober a.s. organiseren wij een algemene informatieavond voor 
ouders/verzorgers die hun peuter/kleuter bij ons hebben ingeschreven of zich willen 
oriënteren op een school voor hun kind(eren). 
 
Het doel van deze avond is om u als ouders/verzorgers een zo goed mogelijk beeld van 
onze school te geven.  
 
De informatieavond begint om 19.30 uur en zal plaatsvinden in de aula van onze school 
aan de Draaiboom 12 te Breda. We verwachten dat de avond uiterlijk 21.00 uur is 
afgelopen. 
 
Deze avond is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend, echter wij vernemen wel graag of u 
aanwezig zult zijn. U kunt ons hiervoor bellen op telefoonnummer 076-5876528, u kunt een 
mailtje sturen naar de school (kbsweilust_info@inos.nl) of u kunt uzelf aanmelden via het 
contactformulier op de website van de school (www.weilust.nl).   
 
Mocht u iemand kennen die belangstelling voor deze avond zou kunnen hebben, wilt u hen 
dan deze informatie geven. Alvast dank.  
 
Team Kbs Weilust 
 
UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 
DIKKE BANDEN RACE 
 
Speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar oud wordt er op zondag 17 oktober om 
12.00 uur een zogeheten Dikke Banden Race verreden in drie leeftijdscategorieën. Gewoon 
zo hard mogelijk rijden op hun eigen fiets, deelnemen is geheel kosteloos en ieder kind 
heeft prijs. Meer informatie over dit evenement treft u op www.rooiezondag.nl (zie ook 
bijlage). 
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