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BIJLAGEN 
 
11-01 Nieuw voorleesboek van Annemarie van Bokhoven, oud-leerkracht Weilust 
11-02 Chatime nieuwsbrief november 2021 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Afgelopen week werden we opgeschrikt door verschillende rellen in het land. Relschoppers 
lieten een spoor van vernielingen achter. Helaas werd er bij een school in Roosendaal een 
vuurwerkbom naar binnen gegooid wat voor veel schade zorgde. Mijn gedachten gingen 
direct uit naar de leerkrachten en leerlingen van deze school. Een school hoort een veilige 
plek te zijn voor kinderen, een plek waar kinderen kunnen leren en spelen. Onbegrijpelijk 
dat vandalen het in hun hoofd halen een vuurwerkbom naar binnen te gooien. 
 
Helaas lopen de besmettingen weer op. Het kabinet heeft het OMT advies gevraagd de 
basisregels voor het onderwijs verder uit te werken. Concreet betekent dit voor u: 
 

- Ouders, verzorgers komen niet meer in de school, tenzij het niet anders kan (op 
afspraak); 

- Alle volwassenen houden 1.5 meter afstand; 
- Zowel leerkrachten als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve 

testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het 
snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar 
school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en 
koorts.    

- Als een huisgenoot, gezinslid of een ander nauw contact is besmet is met het 
coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.   

 
Wij willen u uitdrukkelijk vragen om u aan dit advies te houden. Op deze manier dragen 
we allemaal bij om het virus af te remmen. Na de persconferentie van morgenavond volgt 
meer informatie vanuit INOS.  
 
Volgende week woensdag 1 december zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag. Op 
vrijdag 3 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. Normaal gesproken 
bent u als ouders altijd welkom om te komen kijken. Echter vanwege de oplopende 
besmettingen en het nieuwe OMT advies is dit helaas niet mogelijk. 
 
Echter maken we er, binnen de mogelijkheden, samen met onze leerlingen een fijn en 
vooral gezellig Sinterklaasfeest van. 
 
Met vriendelijke groet,  
Marc Embregts – directeur 
 



 

WIJZIGINGEN PERSONEEL GROEPEN 1-2 
 
Deze week is juf Kitty met zwangerschapsverlof gegaan. Voor het einde van dit jaar 
verwacht zij haar derde kindje. 
Omdat we ook te maken hebben met een tekort aan invallers hebben we intern wat 
moeten schuiven. Op die manier zorgen we voor continuïteit in de diverse groepen. 
De wijzigingen gaan in vanaf 1 december: 
 
Groep 1-2 A  
Maandag, dinsdag, woensdag: juf Tamara Jansen  
Donderdag en vrijdag: Juf Corina van Gorp (juf Corina stond op donderdag in groep 1-2D en 
op vrijdag in groep 1-2 B) 
 
Groep 1-2 B 
Maandag tot en met donderdag: Juf Petra en juf Claire (Lio-stagiaire) 
Vrijdag: Juf Romée van Gent (alleen in december) en vanaf 10-1-2022 Juf Ingrid Peek 
 
Groep 1-2D 
Maandag dinsdag, woensdag, vrijdag:  juf Kim en juf Marja (re-integratie) 
Donderdag: juf Romée van Gent (alleen in december) 
 
Vanaf 10-1- 2022 
Maandag: juf Myrna van Oord 
Dinsdag tot en met vrijdag: juf Kim en juf Marja (re-integratie)  
 
Groep 1-2 F: instroomgroep 
Vanaf 10 januari starten we met een instroomgroep 1-2. Deze wordt bekostigd vanuit de 
NPO gelden.  
Alle nieuwe kleuters stromen in deze nieuwe groep 1 in. Hierdoor  blijven de huidige 
kleutergroepen wat kleiner en komen onze jongste leerlingen ook in een veilige kleine 
groep. Juf Romée van Gent wordt de juf van deze groep.  
 
 
KINDERLINTJE 
Afgelopen vrijdag hebben drie leerlingen van onze school Wessel Enning, Jan van Barneveld 
en Jochem Musters van burgermeester Paul Depla een kinderlintje ontvangen. Dit was 
omdat zij zich afgelopen maanden met hart en ziel hebben ingezet voor reptielenhuis de 
Aarde.  
Jan en Wessel organiseerden een statiegeldactie. Door lege statiegeldflessen op te halen 
en in te leveren haalden ze een mooi bedrag op. Jochem Musters verkocht allerlei mooie 
zaken waarbij de opbrengst naar de Aarde ging. 
 
Vrijdag 19 november om 09.00 uur werden zij via een videoverbinding verrast door 
burgermeester Depla die de jongens toesprak. Wij zijn ontzettend trots op Jan, Wessel en 
Jochem ! Goed gedaan jongens! 



 
 

                         
 
DE SINT IS WEER IN HET LAND!  
Op Weilust heeft de ouderraad hard gewerkt om er ook dit jaar weer een mooi feestje van 
te maken. De ouders doen dit allemaal vrijwillig. Dankzij uw ouderbijdrage kunnen zij de 
cadeautjes en traktaties voor uw kinderen bekostigen! Dus bij deze willen we u nogmaals 
bedanken voor uw bijdrage.  
Hebt u vandaag al op Parro gekeken? Dat moet u écht even doen! Dan kunt u meegenieten 
van de verhalen waar de kinderen mee thuis zullen komen.  
Op vrijdag 3 december zal de Sint met zijn Pieten Weilust bezoeken en zal de ontknoping 
van het verhaal zijn. Vanwege de coronamaatregelen is de aankomst alleen voor onze 
leerlingen en leerkrachten. Net als vorig jaar mag u helaas niet blijven kijken. Alle 
kinderen worden gewoon om 8.20 uur op school verwacht. Alle groepen gaan eerst 
allemaal even naar binnen.  
De kinderen mogen verkleed als sint of piet komen en nemen gewoon hun fruit en lunch 
mee naar school.  
De eindtijd van school is ongewijzigd.  
Wij wensen u fijne Sintweken!  


