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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers,  
 
Morgen, vrijdag 3 december, brengt Sinterklaas samen met Pietje Verliefd een bezoek aan 
onze school. Afgelopen weken zult u de verhalen en belevenissen wel gehoord hebben van 
uw kinderen. Meneer Corné en ik zullen Sinterklaas en Pietje Verliefd op een veilige 
manier ontvangen en kunnen al onze leerlingen via een digitale verbinding de ontvangst 
volgen. Daarna zal de Sint samen met Pietje Verliefd een bezoek brengen aan onze jongste 
leerlingen. Graag hadden we de Sint een groots welkom gegeven op Weilust. Een vol plein 
met leerlingen en hun ouders die vol verwachting uitkijken naar zijn komst. Samen liedjes 
zingen en beleven op wat voor manier de Sint weer aan komt rijden.  
Onze Ouderraad heeft dit jaar een geweldige prestatie geleverd. Door hun inzet, 
flexibiliteit en hulp kunnen we al onze leerlingen een geweldige Sinterklaasperiode laten 
beleven. De prachtige filmpjes zorgen voor een enorme betrokkenheid en gezonde 
spanning. Wat ben ik blij en trots op onze Ouderraad.  
 
Afgelopen vrijdag zult u, net als ik, ook naar de persconferentie gekeken hebben. Gelukkig 
blijven de scholen open. Wel zijn hier een aantal maatregelen voor nodig om het zo 
verantwoord en veilig mogelijk te laten verlopen. Via INOS bent u hier deze week over 
geïnformeerd. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat iedereen zich aan de maatregelen 
houdt. Op die manier leveren we allemaal een bijdrage om de kans op besmettingen te 
voorkomen. Sommige maatregelen zorgen voor discussie/reactie of roepen vragen op. 
Vragen proberen we altijd zo goed mogelijk te beantwoorden, echter we hebben ook een 
aantal reacties ontvangen waarvan de toonzetting erg onprettig was. Het kan zijn dat u 
het niet eens bent met iets, maar dat mag best op een vriendelijke manier 
gecommuniceerd worden. Dat proberen we onze leerlingen ook bij te brengen. Gelukkig is 
het overgrote deel van de reacties wel positief en correct, daar zijn we natuurlijk heel blij 
mee. 
 
Komend weekend is het pakjesavond, namens alle collega’s wens ik u een fijne en vooral 
gezellige avond. Vanaf 6 december gaan we ons richten op het Kerstfeest en zal de 
kerstboom al weer in de klassen komen te staan. 
 
ORANJE LEEUWIN 
Afgelopen maandag speelde het Nederlands vrouwen voetbalteam (de Oranje Leeuwinnen) 
in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Japan. In deze wedstrijd maakte Caitlin Dijkstra 
haar debuut voor de oranje leeuwinnen. 
Wat niet iedereen zal weten, is dat Caitlin een oud leerling is van onze school. Zo zie je 
maar, jaag je dromen na.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts – directeur  
 



 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 


