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BIJLAGE 

 

25-01 Open dag Afvalservice zaterdag 9 april 2022 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Morgen stappen we april binnen. Kijkend op de schoolkalender staan er een hoop 

mooie en leuke dingen te gebeuren. Morgen, vrijdag 1 april, is iedereen weer van 

harte welkom voor een Kijkje in de Klas van 14.30 uur tot 15.15 uur. Op woensdag 

6 april hebben de leerlingen van groep 7 het praktisch Verkeersexamen en op 

vrijdag 8 april zijn alle leerlingen vrij want dan hebben wij als team een studiedag. 

De week erop, vrijdag 15 april, is het Goede Vrijdag en zijn we ook vrij, net als 

maandag 18 april als het 2e Paasdag is. Op dinsdag 19 en woensdag 20 april maken 

de leerlingen van groep 8 de cito-eindtoets. Op vrijdag 22 april hebben we de 

Koningsspelen en om 14.45 uur begint dan de meivakantie. Een hele opsomming als 

je het zo achter elkaar leest. 

 

Gisteren, woensdag 30 maart, bracht Nicole van Son, voorzitter college van bestuur 

van INOS, een bezoek aan onze school. Nicole heeft een aantal groepen bezocht, 

gesproken met collega’s en met leerlingen. Nicole van Son gaf aan dat ze een fijne 

ochtend had gehad op onze school. Ze had mooie dingen gezien;  leerlingen die 

heel aandachtig bezig waren en leerkrachten met passie voor hun vak.  Dat is 

natuurlijk fijn om te horen. 

 

Vorige week hebben wij onze leerlingen bevraagd over onze school. Als 

rapportcijfer kregen we van onze leerlingen een 8,2. Een cijfer om heel trots op te 

zijn. Ook uw mening vinden we belangrijk, in deze Weilustwekker informeren wij u 

er verder over. 

 

Namens alle collega’s wens ik u alvast een fijn weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

 



 

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Zoals u afgelopen week via Parro heeft kunnen lezen hebben we een 

tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van groep 6 t/m 8 afgenomen. De 

resultaten hiervan kunt u bekijken via de link op Parro of op Vensters PO 

(www.vensters.nl) 

Wij zijn ook erg benieuwd naar uw mening over Weilust. Daarom willen we ook 

onder de ouders van Weilust een tevredenheidsonderzoek afnemen. Hiervoor krijgt 

uw oudste zoon of dochter op Weilust vandaag op papier een handleiding met een 

toegangscode mee naar huis. Dit is een eenmalig te gebruiken code.   

We willen u vragen de vragenlijst in te vullen voor 30 april 2022. 

Wij waarderen uw mening en betrokkenheid. 

 

Met vriendelijke groeten, team Weilust 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 
 

 

 

 



 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

STICHTING ZOMERKAMPEN BREDA 

 

Wij organiseren in drie leeftijdscategorieën superleuke, gezellige en te gekke 

kampweken in de eerste drie weken van de zomervakantie op locatie Sparrenhof te 

Tilburg. 

• Brakkenkamp: voor kinderen van 6 tot 9 jaar.  

• Beschikbare plekken in week 1 (25-7-22 t/m 30-7-22), week 2 (1-8-22 t/m 6-

8-22) en week 3 voor speciaal onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22) 

• Tienerkamp: voor kinderen van 10 tot 12 jaar.  

• Beschikbare plekken in week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3 voor speciaal 

onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22) 

• Jongerenkamp: voor jongeren van 12 tot 16 jaar (middelbare school). 

• Beschikbare plekken: VOL. 

 

Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar onze 

website www.zomerkampenbreda.nl 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zomerkampenbreda.nl%2F&data=04%7C01%7Ckbsweilust_info%40inos.nl%7Ce554f1b9764b41fef84308da122a55ce%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637842271348813049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BKn9WoWjy051J%2BZUa2ZkgtMtWG31n9k2lW618ofTFO8%3D&reserved=0

