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BIJLAGEN 
 
09-01 Sinterklaasfeest ‘t Houwke 28 november 2021 
09-02 Kleuterzingen 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Afgelopen maandag is het Sinterklaasjournaal begonnen op de televisie en komende 
zaterdag zal de Sint voet aan wal zetten in Nederland. Dat is het begin van een fijne 
periode waar vooral onze jongste leerlingen helemaal in op gaan. Samen met de ouderraad 
zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest op onze school. Op 
vrijdag 3 december zal de Sint een bezoek brengen aan onze school.  
 
Afgelopen woensdag hebben we de voorleeswedstrijd gehouden, Anouk uit 7A is onze 
voorleeskampioen geworden en zal Weilust vertegenwoordigen tijdens de 
voorleeswedstrijd van Breda. Voorafgaand aan de voorleeswedstrijd werden de leerlingen 
in de stemming gebracht via de “mask reader”. Een aantal leerkrachten lazen 
onherkenbaar een verhaal voor. De ene leerkracht was wat makkelijker te ontmaskeren 
dan de andere.  
 
Afgelopen week hebben we ook gemerkt dat het aantal besmettingen weer verder oploopt. 
Helaas hebben we ook een klas in quarantaine moeten plaatsen omdat er meer dan drie 
besmettingen binnen tien dagen waren. Wanneer er een Covid-19 besmetting in een gezin 
is dan is het de bedoeling dat u en uw kinderen thuis blijven. Alleen gezinsleden die 
gevaccineerd zijn of een Covid besmetting hebben doorgemaakt mogen naar buiten/school 
toe.  
 
Aan het einde van vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd over onze nieuwe missie en 
visie. Afgelopen maanden is er hard gewerkt om het een en ander uit te werken zodat het 
voor iedereen zichtbaar wordt wat wij belangrijk vinden op onze school. De komende 
weken zullen onze kernwaarden op de ramen zichtbaar worden. 
 
KBS Weilust:  “samen zijn wij uniek”  
 

• Samen – We zijn er voor elkaar 

• Uniek – We ontdekken waarin leerlingen uniek zijn 

• Kwaliteit – We vragen het beste van onszelf 

• Veilig en vertrouwd – Daar staan we voor!  
 
Hieronder vindt u onze kernwaarden gevisualiseerd. 
 
 



Namens alle collega’s wens ik u een fijn weekend en… vergeet zaterdag uw schoen niet te 
zetten.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts – directeur  
 

 
 
 
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 in de ouderraad 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 
met de verhalen waar de kinderen mee thuis zullen komen.  
Op vrijdag 3 december zal de Sint Weilust bezoeken met zijn Pieten en zal de ontknoping 
zijn van het verhaal.  



Komt u dan ook even kijken? (mits de maatregelen m.b.t. corona niet nog verder zijn 
aangescherpt)  
Wij willen u uitnodigen om vrijdag 3 december om 8.20 uur op het plein te blijven. 
Vriendelijk verzoek om 1,5 meter afstand te houden van elkaar en achteraan bij het hek te 
blijven, zodat alle kinderen alles goed kunnen zien als de Sint en zijn Pieten op school 
aankomen. De kinderen zoeken hun eigen juf of meneer op en staan dan met hun groep bij 
elkaar op het plein. De kleuters staan vooraan, daarachter groep 3, 4 en 5 en achteraan de 
oudere kinderen.  
De kinderen mogen verkleed komen als sint of pietje en nemen gewoon hun fruit en lunch 
mee naar school.  
De eindtijd van school is ongewijzigd.  
Wij wensen u fijne Sintweken! 
 
Team Kbs Weilust  
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 

 


