
Weilustwekker 

SCHOOLJAAR: 2021-2022    NUMMER: 17    DATUM: 27 JANUARI 2022 

 

BIJLAGE 

 

17-01 Geloofsfeest voor kinderen 23 april in Roosendaal  

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen woensdag zijn de versoepelde maatregelen ingegaan. Gelukkig hoeven er geen 

klassen meer in quarantaine bij meer dan drie besmettingen. Gisteren waren alle klassen 

weer gewoon op school en zaten bijna alle leerlingen weer op de plek waar ze horen, 

veilig en vertrouwd in een klaslokaal. De afgelopen weken waren best pittig, het aantal 

besmettingen in diverse groepen liep op en door alle maatregelen was het een ware 

beproeving voor onze leerlingen, leerkrachten en zeker voor u als ouders. Namens het hele 

team van Weilust wil ik u allemaal bedanken voor uw geduld, begrip en vooral 

flexibiliteit. Dit hebben we samen gedaan!  

 

Een keerzijde van het loslaten van een aantal maatregelen is dat de kans bestaat dat meer 

leerlingen en leerkrachten besmet raken. Deze week hebben zes van de twintig groepen te 

maken gehad met een juf of meneer die thuis zat vanwege een coronabesmetting. Dit 

betekent ook dat er voor die groepen elke dag vervanging geregeld moest worden. Tot op 

heden is ons dit nog gelukt, collega’s waren bereid om extra te komen werken, 

onderwijsassistenten zijn bijgesprongen en zieke collega’s hebben zelfs vanuit huis 

lesgegeven aan hun klas. De personele bezetting piepte en kraakte maar gelukkig hebben 

we het samen gered om toch onderwijs te kunnen blijven geven.  

 

Hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen is nog erg onzeker. Op dit moment 

zijn er geen invallers meer beschikbaar en maak ik mij, samen met mijn collega’s, zorgen 

over hoe we alles rond blijven krijgen. Als er nog meer leerkrachten besmet raken, kan het 

voorkomen dat er toch een aantal klassen een paar dagen thuisonderwijs gaan krijgen. Ik 

hoop dat u begrijpt dat als we deze keuze moeten maken we alle mogelijkheden hebben 

bekeken en hopen we op uw begrip.  

 

Op een aantal zaken hebben we geen invloed, echter wil ik nogmaals een beroep op u 

doen om zich aan de maatregelen te houden. Wanneer uw kind milde klachten heeft, doe 

dan een zelftest. Bij een negatieve zelftest mag uw kind naar school toe. Op die manier 

zorgen we er samen voor dat het virus zich zo min mogelijk kan verspreiden. De kans dat 

het virus rond gaat in een groep wordt op die manier verkleind. Gebeurt dat niet, dan 

zullen er toch groepen zijn die thuis komen te zitten vanwege te veel besmettingen in een 

groep en doordat er geen leerkrachten beschikbaar zijn. Wij rekenen op u.  



 

Volgende week stappen we februari al weer binnen, de eerste maand van het nieuwe jaar 

laten we dan al achter ons. Eind februari is het carnaval, de werkgroep bestaande uit zeer 

betrokken ouders en leerkrachten is bezig met een geweldig alternatief waar onze 

leerlingen én u als ouder thuis van kan meegenieten. We houden u op de hoogte. 

 

Fijn weekend gewenst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 
 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

THOMAS GELOOFT HET WEL! 

 

Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op het Geloofsfeest voor 

kinderen op 23 april 2022 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je 

van harte welkom. 

 

Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood en leeft. Maar, bij wie sluipt af en 

toe niet het ongeloof in het hart? In elk geval bij de apostel Thomas! Hij geloofde pas toen 

hij Jezus voor zich zag.  

Dat zien we met theater voor onze ogen gebeuren. Daarna gaan we zelf aan de slag in 

spannende workshops. Zo gaan we eens testen of er meer dingen zijn die je niet kunt zien, 

maar die er wél zijn! Kijk op www.gezinengeloof.nl/feest voor alle informatie. 

Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het 

vormingscentrum van het Bisdom van Breda - en verschillende parochies uit het bisdom 

(zie ook de bijlage).  

 

http://www.gezinengeloof.nl/feest

