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VAN HET TEAM
Morgen (vrijdag 17 december) starten we de dag met een Kerstontbijt. We hopen er met
elkaar een fijn moment van te maken.
Vanaf vorig schooljaar is juf Kim, onze HB (hoogbegaafdheids)-coördinator, hard aan de
slag gegaan om het HB onderwijs opnieuw in te richten. Vorige week dinsdag is dit
besproken met een auditteam van INOS en hieruit is gebleken dat we voldoen aan het HBkeurmerk van INOS. Dit betekent dat ons HB onderwijs op orde is en dat onze leerlingen
hierdoor een passend aanbod krijgen. We zijn hier erg blij mee. Binnenkort zal het
keurmerk geplaatst worden.
Dit is de laatste Weilustwekker van dit jaar. Namens alle collega’s wens ik u en uw gezin
een heel fijne vakantie, mooie kerstdagen en een goed begin van 2022. Zorg goed voor
elkaar en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts- directeur
AANVRAAG NOODOPVANG
Gisteren heeft u informatie ontvangen over het aanvragen van de noodopvang. Aanmelden
voor de noodopvang kan tot vrijdag 17 december 12.00 uur.
De noodopvang is bedoeld voor leerlingen waarvan beide ouders een cruciaal beroep
hebben. Klik hier voor een overzicht van de cruciale beroepen. Daarnaast verzorgen we
ook noodopvang voor leerlingen met een bijzondere problematiek of moeilijke
thuissituatie.
Het doel van het sluiten van de scholen is het voorkomen van besmettingen van en door
leerlingen in de basisschoolleeftijd. Dat betekent dat we ook de noodopvang zo beperkt
mogelijk willen houden. Daarom vragen we de ouders met een cruciaal beroep
nadrukkelijk om alleen gebruik te maken van de noodopvang indien u op deze dagen
daadwerkelijk werkzaam bent in een cruciale sector en in een voor de samenleving
belangrijke functie. Ouders/verzorgers waarbij slechts één van beiden een cruciaal beroep
heeft, krijgen het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Wellicht lukt
het om aanvullende afspraken te maken met uw werkgever, om dagen te wisselen of om
‘calamiteiten’-verlof op te nemen. Minister-president Rutte benadrukte dit dinsdagavond
ook in de persconferentie.

GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
VOORDELEN LIDMAATSCHAP VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK
Beste ouders/verzorgers,
We zijn nog lang niet van corona af. De kinderen komen weer langer thuis te zitten en de
mogelijkheden om op stap te gaan zijn beperkt. Daarom kan het verstandig zijn om met
name in deze periode voor de kinderen een lidmaatschap van de openbare bibliotheek te
overwegen. Het lidmaatschap is gratis tot 18 jaar.
Wat zijn de voordelen van zo’n lidmaatschap?
• In de bibliotheek kun je jeugdboeken in verschillende talen, tijdschriften en
legpuzzels lenen.
Nuttige digitale online diensten waarbij je inlogt met een lidmaatschap van de openbare
bibliotheek. Je kunt dan lezen/luisteren op je telefoon, tablet of pc.
•
•

Voorleesfilmpjes: https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-en-jongeren/06/voorleesfilmpjes.html
Jeugdboeken digitaal lezen en/of digitaal luisteren, de zgn. E-books en
luisterboeken:
https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html

•

Oefeningen en educatieve informatie voor allerlei schoolvakken op allerlei niveaus:
Junior Einstein:
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html

Hoe maak je je kind lid van de openbare bibliotheek Breda?
• Je kunt je ter plekke melden bij de balie van de bibliotheek en een
legitimatiebewijs tonen. Dan wordt er ter plekke een lidmaatschap gemaakt. U
krijgt dan een bibliotheekpasje voor uw kind. U kunt dan meteen boeken lenen of
gebruik maken van bovengenoemde digitale diensten.
• Het is ook handig om alvast uw gegevens via de site van de bibliotheek in te vullen:
dan krijgt u een pasje bij de balie van de bibliotheek. De eerste keer moet u dan
wel even een legitimatiebewijs tonen.
https://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=inschrijven
Tijdens de coronatijd zijn de openingstijden wat beperkter dan voorheen, maar in principe
kunt u alle dagen van de week naar de openbare bibliotheek. Openingstijden:
https://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?surl=Centrum
Veel leesplezier!

