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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Morgen, vrijdag 8 april, heeft het team van Weilust een studiedag. Uw kind (-eren) 

is (zijn) dan vrij. Wij gaan ons morgen weer bezig houden met onze nieuwe missie 

en visie én met de keuze maken voor een nieuwe rekenmethode.  

Als team vragen we ons steeds af op welke manier we ons onderwijs en dus het 

onderwijs aan uw kind (-eren) nog beter kunnen maken.  

 

Vorige week heeft u in de WeilustWekker kunnen lezen dat Nicole van Son, 

voorzitter College van Bestuur van Inos, onze school heeft bezocht. Nicole heeft 

ook gesproken met leerlingen uit groep 7 & 8. Destiny en Nadyn uit groep 8 hebben 

daar een klein verslagje van gemaakt, wat hieronder te lezen is.  

 

Deze week is juf Kitty (1/2A) weer begonnen met werken. Haar 

zwangerschapsverlof zit er op na de geboorte van haar derde zoon Skip. We zijn 

blij dat juf Kitty er weer is. Komende vrijdag start het zwangerschapsverlof van juf 

Merel Visser (6B) die begin mei een kindje verwacht. 

 

Gisteren, woensdag 6 april, hebben alle leerlingen van groep 7 hun praktische 

verkeersexamen afgelegd. Op de fiets reden zij een route door Breda. Iedereen is 

geslaagd! Van harte gefeliciteerd aan al onze groep 7 leerlingen !  

 

Tot slot wil ik u nog wijzen op onze informatieavond voor ouders van (potentiële) 

nieuwe leerlingen. Dinsdagavond 19 april om 19.30 uur vindt dit plaats voor ouders 

die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind (-eren). Kent u iemand die nog 

een fijne basisschool zoekt? Zegt het voort. Aanmelden kan via de administratie. 

 

Namens alle collega’s wens ik u een fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur 



 

 Gesprekje met Nicole van Son 
Bespreking : 
We hebben besproken over hoe we ons op school voelen, de veiligheid hier op school, wat we er aan 
doen als er iets mis gaat,  of er dingen zijn die we graag willen veranderen, of er dingen zijn 
veranderd. Hoe het met corona is gegaan/en hoe het was tijdens de corona periode, we hebben het 
over de tussen schoolse opvang (TSO) gehad, over het andere tijden rooster. 
 

Nadyn : 
Zoals gezegd, hebben we het gehad over veiligheid op school. Ik voel me altijd wel veilig op school, 
maar ik vond het toch fijn dat we het er even over hadden. Ik vind dit soort gesprekken sowieso 
altijd leuk, omdat ik lekker mijn mening kan geven. Ook hebben we het gehad over of er dingen 
zijn veranderd in onze schooltijd. Dat was niet zoveel behalve andere tijden rooster, er zitten wel 
veel vernieuwingen aan te komen.  
 

Destiny :  
Ik heb een gesprek  gehad waar we veel over Weilust konden praten. Bijvoorbeeld over de veiligheid, 
gebeurtenissen, of er goed wordt geholpen hier op school. Dat vind ik wel want je kunt altijd bij 
iemand terecht. Dit soort gesprekken zijn heel fijn, omdat ik mijn mening graag wil vertellen en het 
over de school wil hebben. En dat het andere tijden rooster best wel fijn is. 
 

Slot : 
We vonden het beide een fijn gesprek waarin we veel over Weilust konden vertellen.  We hopen dat 
dit soort gesprekken vaker zullen voorkomen, zodat meer leerlingen betrokken worden bij wat er 
met hun school gebeurt.  
 

KOBER OVERBLIJFCOÖRDINATOR 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Na een jaar met plezier als overblijfcoördinator bij Kbs Weilust gewerkt te hebben, 

ga ik vanaf mei een nieuwe uitdaging aan. Monique Mertens zal mijn taken als 

coördinator overnemen. Ze is vanaf mei ook werkzaam als pedagogisch 

medewerker bij bso Weidetuin en zal zich in één van de komende nieuwsbrieven 

aan jullie voorstellen. Ik kijk terug op een mooie tijd met een goede samenwerking 

met de medewerkers van school en het overblijfteam en natuurlijk het leuke 

contact met alle kinderen. 

 

Tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stasia Kawaler 

 

 


