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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Na twee weken vakantie zijn we afgelopen maandag weer begonnen en gaan we de
laatste fase van dit schooljaar in.
Voor onze leerlingen van groep 8 betekent dit hun laatste periode op deze school.
Over anderhalve week gaan zij op kamp en aan het einde van het schooljaar wordt
de musical opgevoerd.
In de meivakantie heeft ook het schoolvoetbaltoernooi plaats gevonden. Op de
velden bij voetbalvereniging Jeka hebben we met een jongens- en een meisjesteam
meegedaan. Door beide teams werd er vooral met plezier gespeeld. Er werd op een
hoog niveau gevoetbald en de concurrentie was groot. Ons jongensteam lukte het
net niet om de finale te bereiken. Daarentegen is het ons meisjesteam wel gelukt.
Op woensdag 1 juni spelen zij de finale van het schoolvoetbaltoernooi in het NAC
stadion om 18.30 uur. Iedereen is daar van harte welkom om onze dames te
komen aanmoedigen, dus komt allen !
VERLOFAANVRAGEN
De afgelopen periode hebben we veel aanvragen ontvangen voor verlof buiten de
schooltijden zoals vakanties of een aantal dagen weg. Veelal werd bij deze
aanvragen verwezen naar uitgestelde vakanties of dagen die vanwege de coronaepidemie geen doorgang hebben kunnen vinden. Daarnaast ontvingen we in de
vakanties ook meldingen dat leerlingen langer wegbleven vanwege afwijkende
vakantieplanningen of vliegtijden.
Deze week hebben we gesproken met de leerplichtambtenaar van de gemeente
Breda en die heeft benadrukt dat dit niet de bedoeling is. Vanwege covid-19 is de
leerplicht hier de afgelopen periode wat “flexibeler” mee omgegaan maar nu dit
achter ons ligt, zal er strikter gehandhaafd worden. Dit betekent dat we
verlofaanvragen kritischer gaan beoordelen. Buiten de schoolvakanties is het niet
de bedoeling dat leerlingen verzuimen vanwege vakantie. Meer informatie kunt u
vinden via deze link.

Ik wens u namens alle collega’s een fijn weekend.
Met vriendelijke groet, Marc Embregts – directeur
EVEN VOORSTELLEN
Maandag 10 mei jl. ben ik, Monique Mertens, gestart als
overblijfcoördinator bij Kbs Weilust.
Ook ben ik werkzaam als pedagogisch medewerker bij de
BSO Weidetuin.
Met veel plezier werk ik inmiddels al meer dan 20 jaar bij
Kober kinderopvang.
Samen met mijn man en onze zoon en dochter woon ik al
jaren in deze mooie wijk Heusdenhout.
Deze uitdaging bij de BSO en TSO ben ik met veel enthousiasme aan gegaan.
Samen met het team en de leerlingen hoop ik veel “speel plezier“ te beleven.
Tot ziens, Monique Mertens
GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
BRIK KINDERFESTIVAL
Brabants internationaal kinderfestival BRIK is terug van 8 t/m 12 juni.
Klik voor meer info op deze link Brik Festival

