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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Twee weken geleden heeft u via uw zoon of dochter een uitnodiging gehad om het
oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Al veel ouders hebben dit gedaan. Heeft
u dit nog niet gedaan dan wil ik u mede namens mijn collega’s vragen om dit toch
te doen.
Uw mening telt! Uit het oudertevredenheidsonderzoek halen wij altijd interessante
informatie om bepaalde zaken nog beter te maken. Alvast bedankt voor de moeite.
Afgelopen vrijdag hebben we met het hele team weer een studiedag gehad. We
zijn onder andere met rekenen bezig geweest. We gaan namelijk vanaf het nieuwe
schooljaar starten met een nieuwe rekenmethode, Getal & Ruimte Junior. In
tegenstelling tot de vorige methode gaan we weer werken in werkboekjes in plaats
van digitaal. De ervaring leert dat het uitschrijven en uitrekenen op papier voor
betere resultaten en meer begrip zorgt. Met het gehele team hebben we een
zorgvuldig keuzetraject doorgelopen.
Hieronder vindt u ook het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. De
studiedagen voor de leerkrachten in het nieuwe schooljaar, waarbij de leerlingen
vrij zijn, volgen snel.
Namens alle collega’s wens ik u fijne Paasdagen. Geniet van het zonnetje en van
elkaar. En let op: vrijdag 15 en maandag 18 april zijn alle leerlingen vrij!
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts, directeur

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2022-2023
Start schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart en daarna vrije dag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 5 september
24 t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
20 t/m 24 februari 2023
vrijdag 7 en maandag 10 april 2023
24 april t/m 5 mei 2023
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
maandag 29 mei 2023
vanaf maandag 17 juli 2023

KONINGSSPELEN
Vrijdag 22 april kleurt Weilust weer helemaal oranje voor de Koningsspelen.
We starten om 08.30 uur de dag op het schoolplein met het Kinderen voor Kinderen
Koningsspelen nummer 'FitTop10'. U als ouder bent zeker welkom, geeft u wel de
ruimte aan de kinderen ! Na het lied gaan alle klassen naar binnen.
Fruit, eten en drinken wordt net als altijd vanuit thuis meegenomen naar school.
De groepen 5 t/m 8 gaan de hele dag op het sportterrein bij PCP Koningsspelen
doen samen met basisschool De Tweesprong onder begeleiding van Breda Actief.
Zij vertrekken met hun leerkracht rond 09.00 uur vanaf Weilust en komen in de
middag ook weer terug naar de klas om daar de dag af te sluiten.
De groepen 1 t/m 4 doen ieder een deel van de ochtend Koningsspelen op het
schoolplein en in de grote gymzaal. Voor deze groepen zal de leerkracht van uw
klas een bericht op Parro zetten met de tijden waarop we hulpouders nodig
hebben. Dit zal voor de groepen 1 en 2 van ca. 9.00-10.30 uur zijn en voor de
groepen 3 en 4 van ca. 10.30-12.00 uur. In de middag hebben de groepen een
programma in de klas afgewisseld met nog een paar leuke oranje activiteiten.
Groetjes van de Ouderraad en juf Ireen
KBS WEILUST KOMT IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE!
Op school zijn al enkele individuele en ook
klassenacties gehouden voor Oekraïne, maar
in het kader van de nieuwe missie/visie
willen we ook graag ‘Samen’ hier gehoor
aan geven.
WE ZULLEN OP DONDERDAG 12 MEI EEN
SPONSORLOOP OM DE SCHOOL HOUDEN
VOOR DE VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE!

De opbrengst van de actie komt ten goede aan VluchtelingenWerk Nederland
Vluchtelingenwerk Nederland:
•

•
•

staat in elk asielzoekerscentrum in Nederland klaar met een team van
medewerkers en vrijwilligers om vluchtelingen in deze moeilijke en
emotionele tijd op te vangen.
geeft persoonlijke begeleiding aan vluchtelingen bij hun asielprocedure en
maken ze wegwijs in de Nederlandse samenleving.
komt op voor de belangen van vluchtelingen en zetten druk op het kabinet
om hen te beschermen.

Volgende week donderdag, 21 april, krijgt uw zoon/dochter een sponsorblad mee
naar huis met hierop alle informatie voor de sponsorloop.
Samen maken we het verschil!
Team Kbs Weilust
GEVONDEN VOORWERPEN

