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BIJLAGEN 

 

21-01 INOS brief maatregelen na voorjaarsvakantie (uitgebreide versie) 

21-02 INOS brief maatregelen na voorjaarsvakantie (korte versie) 

21-03 Kielewei TEEVEE-gids  

21-04 Kinderkledingbeurs Teteringen 19 maart 2022 

21-05 BHV Push open trainingsdagen maart en april 2022 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen week hebben we diverse stormen doorstaan. Na eerste storm Dudley kregen we 

afgelopen vrijdag te maken met storm Eunice en op zondag kwam daar storm Franklin 

overheen.  

Terugkijkend was de periode tussen de Kerst- en de Carnavalsvakantie hier op school ook 

erg stormachtig. Veel leerlingen raakten besmet met het coronavirus, zodat er zelfs hele 

groepen in quarantaine moesten. Ook onder het team van Weilust is het virus rond gegaan. 

Op sommige momenten piepte en kraakte het maar elke keer lukte het door extra inzet 

van collega’s toch om elke groep bezet te krijgen. Het is fijn dat veel collega’s in deze 

hectische tijd een stapje extra wilde zetten. Bij een storm weet je dat deze uiteindelijk 

voorbij trekt en dat het weer beter wordt.  

Het aantal besmettingen daalt en dat is op Weilust gelukkig ook goed te merken.  

 

Vanaf 25 februari vervallen de meeste maatregelen. We hoeven geen mondkapjes meer op, 

de oudergesprekken mogen weer op  school en iedereen is weer welkom. Natuurlijk blijven 

we alert, corona is nog niet weg. 

 

De afgelopen twee jaar zijn er een aantal zaken ook goed bevallen en het online onderwijs 

heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het naar binnen laten gaan van de kleuters 

om 8.20  uur willen we graag behouden. Alle kleuterjuffen staan elke ochtend om 8.20 uur 

buiten, de kleuters verzamelen zich bij hun juf en ze gaan dan met de juf naar binnen. We 

hebben ervaren dat dit voor de leerlingen heel prettig werkt, het is veel rustiger. Ook zien 

we dat onze leerlingen hierdoor zelfstandiger worden. Mogen ouders van de groepen 1-2 

dan helemaal niet meer de school in ? Natuurlijk wel, om 14.45 uur mag u altijd binnen 

lopen om wat te vragen aan de leerkracht. Na de vakantie mogen alle ouders van de 

groepen 1-2 in de klas komen kijken, de kleuterjuffen zullen u hierover verder informeren. 

 

Onze leerlingen van groep 3 tot 8 gaan al zelfstandig de school binnen; ook hier geldt, als u 

iets wilt vragen, dat kan altijd maar na 14.45 uur.  



Ook hier merken we dat dit onze leerlingen meer rust in de klas geeft zodat we om 8.30 

uur rustig met de lessen kunnen starten.  

 

Morgen vieren we carnaval op school. Op afstand kunt u dit feest mee volgen, meer 

informatie volgt.  

                                                                                                                                          

Na morgen, vrijdag 25 februari, hebben we vakantie. Maandag 7 maart zien we elkaar 

weer terug op school. Namens het hele team van Weilust wens ik u een fijne vakantie!  

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts, directeur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Morgen is het zover! KIELEWEI TV ! 

Ook u als ouder kunt thuis de livestream volgen. Hoe geweldig is dat! 

De link voor deze livestream krijgt u morgenochtend omstreeks 8.15 uur toegestuurd.  

In de TeeVee gids staat het programma (zie bijlage) ; mis dus niets!  

Verder heeft u ook de mogelijkheid om carnavals-verzoeknummers aan te vragen. 

Dit kan via het volgende e-mail adres: kbsweilust.kielewei@inos.nl 

Wij hopen op zoveel mogelijk kijkers morgen want carnaval vieren we samen!  

Hoe leuk is het dat u thuis kunt meekijken!  

Kek dus mee ons meej…. 

Er is geen betere sfeermaker dan Kielewei Teevee!  

 

De Kielewei carnavals commissie  

 
NIEUWS VAN DE GMR 

BOUWEN AAN DE TOEKOMST DOE JE MET ELKAAR! WORD LID VAN DE GMR! 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Wil jij als ouder met ons 

meedenken over de plannen van INOS ? Wij zijn op zoek naar jou!  

De GMR bestaat uit 14 leden: 7 INOS-medewerkers en 7 ouders. 

Wij denken en beslissen mee over de plannen die het bestuur heeft 

voor de scholen.  Dit kan gaan over personeel, onderwijs of financiën. Jouw ideeën tellen 

mee. 

Ben je nieuwsgierig? Of denk je nu: 'Ik heb daar geen verstand van?' Dat is geen probleem. 

Je krijgt alle tijd om te wennen. En vragen te stellen. 

Na de vakantie komt er meer informatie over de verkiezingen. 

Kom met ons praten!  Je kunt mailen naar: gmr@inos.nl 

Meer lezen over de GMR ga naar: https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/ 
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UIT DE WIJK 

KINDERKLEDINGBEURS TETERINGEN 

Op zaterdag 19 maart 2022 is er weer een KinderKledingBeurs in ’t Web in Teteringen. 

Tweedehands kinderkleding (ook skeelers, sportkleding, regenlaarzen) kan hier verkocht en 

gekocht worden. De opbrengst gaat naar een goed doel voor kinderen in de omgeving 

Teteringen of Breda (zie ook de bijlage). Deze keer is het goede doel: Brakkenfestival 

Breda. 

Op onze website is na te lezen hoe de kinderkledingbeurs werkt. Alvast hartelijk 

dank!(www.kinderkledingbeursteteringen.nl)  

http://www.kinderkledingbeursteteringen.nl)/

