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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De eerste zeven weken van dit schooljaar zitten er bijna op; we hebben een goede start 
gemaakt. Afgelopen week kregen we wel te maken met een aantal covid-19 besmettingen 
in een aantal groepen en heb ik veel contact gehad met de GGD. Zij adviseren ons hoe om 
te gaan met een besmetting(en) in een groep. De veiligheid van onze leerlingen en 
leerkrachten is altijd het uitgangspunt. 
 
Vorige week heb ik met een groep ouders gebrainstormd over hoe we ons schoolplein 
aantrekkelijker en groener kunnen maken voor onze leerlingen. De eerste ideeën zijn met 
elkaar gedeeld en in november praten we verder. Dit hele project is een coproductie van 
de ouderraad, het team van onze school en andere betrokken ouders. Iedereen is welkom 
om mee te denken of te helpen. Hoe meer ouders, hoe meer ideeën en dat alles voor onze 
leerlingen. Wilt u meedenken of meehelpen neem dan contact met ons op. 
 
Daarnaast was er vorige week donderdag een informatieavond voor ouders waarvan hun 
kind (-eren) bijna naar de basisschool mogen. Samen met Kober hebben we verteld wat 
voor mooie school wij zijn en hebben we met trots ons school laten zien. Vorig schooljaar 
zijn de informatieavonden vanwege covid-19 niet doorgegaan. Het was erg fijn om weer 
nieuwe ouders te mogen ontvangen.  
 
Volgende week even een weekje geen school, lekker thuis, uitslapen of misschien wel op 
vakantie. Maandag 1 november zijn al onze leerlingen ook nog vrij. Alle teamleden zijn dan 
aanwezig bij de INOSdag.  
 
Namens alle collega’s wens ik u en uw gezin een hele fijne vakantie, tot dinsdag 2 
november.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Embregts 
Directeur Kbs Weilust 
 
 
 
 
 



 
SOCIAAL VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR/PESTCOÖRDINATOR 
 
Wist u dat........... 
 
.....wij op Weilust een Sociaal Veiligheidscoördinator hebben? 
.....dat zij elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op school is? 
.....dat u bij haar terecht kunt met al uw vragen en zorgen m.b.t. uw zoon of dochter? 
.....dat zij ook met u samen het gesprek met de leerkracht aan kan gaan? 
.....dat zij ook de pestcoördinator is? 
.....dat alle leerlingen van Weilust bij haar terecht kunnen? 
.....dat zij ook de vertrouwenspersoon is?  
 
Uw eerste aanspreekpunt is altijd de juf of meester van uw kind. In 
sommige gevallen komt u er samen niet uit. Of misschien wilt u iets in 
vertrouwen delen.  
Heeft u vragen of zorgen dan kunt u terecht bij Hannelore Kwekkeboom. 
Zij is naast intern begeleider ook de sociaal veiligheidscoördinator, 
pestcoördinator, impulsleerkracht en interne vertrouwenspersoon.  
Uw vragen of zorgen kunnen gaan over alles wat met de (sociale) 
veiligheid van uw zoon of dochter te maken heeft.   
U kunt Hannelore bereiken via mail hannelore.kwekkeboom@inos.nl of op 
maandag t/m donderdag onder het telefoonnummer van school 076-
5876528 
 
 
 
VAN DE OUDERRAAD 
 
Gisteravond heeft de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad plaats gevonden. 
Het besluit van de ALV met betrekking tot de Ouderbijdrage voor dit schooljaar is als volgt: 
 
- Ouderbijdrage van € 20 voor leerlingen groepen 1 t/m 7 
- geen Ouderbijdrage voor leerlingen groep 8 
  
Reden voor deze afwijking van het ‘normale bedrag’ mag bekend zijn: corona, de 
maatregelen die daaruit voortkwamen en daardoor overgehouden geld/ouderbijdragen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 
 

 
 
 
Kijk op www.ontdekjetalentbreda.nl en ontdek allerlei leuke, gratis activiteiten voor uw 
kind(eren). 
 
 
 

http://www.ontdekjetalentbreda.nl/

