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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen vrijdag zijn de olympische winterspelen begonnen in Peking. Tijdens de 

eerste dagen van deze spelen hebben “we” al veel medailles gewonnen. Het is en 

blijft prachtig om te zien dat topsporters die er jaren voor trainen op het juiste 

moment kunnen pieken en dan prachtige resultaten behalen. Rondom deze 

topsporters staat een heel team van professionals klaar om ervoor te zorgen dat de 

sporters het beste uit zichzelf halen.  

 

Op onze school doen we dat net zo, op Weilust willen we al onze leerlingen het 

beste uit zichzelf laten halen. Samen met u zijn wij de “professionals” om hen 

hierbij te helpen. Dit komt ook tot uiting in onze kernwaarden: Samen, Kwaliteit, 

Veilig en vertrouwd en Uniek.  

 

Na deze week mogen we nog twee weken naar school voordat we een weekje 

voorjaarsvakantie hebben. In de laatste week van februari hebben we twee 

studiedagen op maandag en dinsdag (21 en 22 februari), alle leerlingen zijn dan 

vrij. Vrijdag 25 februari vieren we carnaval. Dit jaar groots en veilig georganiseerd 

door de werkgroep bestaande uit teamleden en ouders. Afgelopen dinsdag zijn de 

prins, prinses, nar en pliessie gekozen in groep 8. Samen maken we er een mooi en 

fijn feest van. 

 

Ik wens u een goed weekend!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Embregts 

directeur Kbs Weilust 

 
 

 



 
 

ME EBBE NUN NIEUWE OOGHEID….  

                                                                                            

Dinsdag jl. was er een heuse Prins- en Prinsesverkiezing op Kielewei. Heel wat 

dappere kids uit groep 8 gingen de uitdaging met elkaar aan om deze eretitel 

binnen te slepen. Het werd dan ook een spannende strijd die gelukkig geen 

verliezers kende, hoewel er hier en daar wel een beetje teleurstelling was. Er werd 

gespeecht, een playback nummer uitgevoerd, dialect vertaald en carnavaleske 

plaatsnamen herkend. Een onafhankelijke jury kwam na lang wikken en wegen tot 

het volgende oordeel: Pliessie: Alex, Nar: Brooklyn, Prinses: Guusje en Prins: Sjef. 

   

Ook de andere kinderen waren natuurlijk top, en die krijgen allemaal een plaatsje 

in de raad van 11. Dus iedereen gaat gebroederlijk en vooral samen het feest der 

feesten vieren onder het motto: ‘Me Doen’ut Deez’jaor Dubbel’.  

  

Dun Oogheid Sjef verdient natuurlijk wat extra aandacht. Zijn onverschrokkenheid, 

voorbereiding, plezier in de functie en gevoel voor humor hebben de doorslag 

gegeven. Hij speelde zijn kandidaatsrol met verve en door zijn enthousiasme kan 

niemand aan de kant blijven staan. We zijn dan ook stiktrots op onze eigen 

leutvorst. Een Prins van en voor alle kids, ouders, juffen en meneren. We kunnen 

de sleutels van de school met een gerust hart aan hem toevertrouwen. Meneer 

Marc heeft 25 februari niets te vertellen…Prins Sjef en Prinses Guusje zwaaien 

immers de scepter.   

  



Prinses Guusje staat aan de zijde van Dun Oogheid. Een stralend zonnetje, 

goedlachs en magnifiek verkleed. Juist deze kenmerken maken haar tot een prinses 

die iedereen ziet zitten. Een echte leutprinses. Ze kent Dun Oogheid al jaren, dus 

die twee voelen elkaar goed aan. Met haar komen we de feestvreugde wel door, 

want haar goede voorbeeld zorgt ervoor dat het dak eraf zal gaan.  

 

Sjef en Guusje hangen hun Prinsen- en Prinsessennaam nog niet aan de grote klok, 

die zullen op vrijdag 25 februari algemeen bekend gemaakt worden. We zijn 

benieuwd. Kijkt u dan ook mee?  

Wij wensen het hele gevolg van Kielewei veul leut en dat ze iedereen nu maar goed 

besmetten met het leutvirus dat overal in de school op de loer ligt……. A laaf A laaf 

A laaf You!  

  

Houdoe! 

 

De carnavalscommissie van Kielewei 


