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BIJLAGEN 

 

22-01 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) INOS op zoek naar ouders. 

 

VAN HET TEAM 

 
Beste ouders, verzorgers, 

 

Na een week vakantie zijn we afgelopen maandag weer begonnen. Hopelijk heeft u samen 

met uw gezin een fijne vakantie gehad. Mogelijk heeft u ook carnaval gevierd en een leuke 

tijd gehad. 

Voor de vakantie hebben wij op Weilust carnaval gevierd met Kielewei TV. Carnaval op een 

andere manier maar wel zo leuk en met een grote betrokkenheid. Voor mijzelf was het een 

relaxte dag. Prins Sjef den Eerste mocht ik aan het begin van de ochtend de sleutel van de 

school overhandigen en daardoor was hij de baas van de school. Prins Sjef heeft dit 

geweldig gedaan. We kunnen terug kijken op een prachtige carnavalsviering waarbij onze 

leerlingen hebben genoten en u als ouder vanaf welke plek dan ook mee kon kijken en mee 

kon feesten. 

Nogmaals een heel groot compliment voor de werkgroep bestaande uit zeer betrokken 

ouders en leerkrachten. Er zat heel veel werk in maar het kwam er allemaal uit.  

Kbs Weilust “samen zijn wij uniek”. 

 

In de carnavalsvakantie ontvingen we ook het mooie nieuws dat juf Kelly bevallen is. Op 

donderdag 3 maart is Mats geboren. Juf Kelly en haar man Yori zijn erg blij met Mats, ook 

Levi is heel erg trots op zijn broertje.  

 

Vandaag krijgt uw kind(eren) het portfolio mee. In de week van 21 maart zijn de 

oudergesprekken, via Parro kunt u zich inschrijven. Alle gesprekken zijn weer gewoon op 

school. We kijken er naar uit om u weer te zien. 

 

Ik wens u alvast een fijn weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

GGD  ONDERZOEK 

Van de GGD hebben we een bericht ontvangen met betrekking tot de 

gezondheidsonderzoeken bij onze leerlingen. Normaal gesproken zijn deze onderzoeken op 

school. Door alle covid-19 perikelen heeft de GGD besloten om de onderzoeken van de 5- 

en 10/11 jarigen dit schooljaar nog te doen op een GGD locatie. U krijgt hierover 

persoonlijk bericht. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zijn de onderzoeken weer op school. 



 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 


