
Weilustwekker 

SCHOOLJAAR: 2021-2022   NUMMER: 31 DATUM: 2 JUNI 2022 

  

BIJLAGE 

 

31-01 Chatime Nieuws juni 2022 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

We zitten in de laatste fase van het schooljaar. Vorige week was het een korte 

schoolweek en was groep 8 op kamp. Onze schoolverlaters hebben drie prachtige 

dagen gehad met veel plezier, leuke spellen en heel weinig slaap. Gelukkig hadden 

zij (en de kampleiding) daarna de tijd om uit te rusten. Afgelopen maandag kwam 

de schoolfotograaf. Alle leerlingen zijn apart op de foto gezet en er zijn 

groepsfoto’s gemaakt. Ook alle broertjes en zusjes zijn samen op de foto geweest. 

 

Gisteren, woensdag 1 juni, hebben we na twee jaar eindelijke weer onze 

talentenshow kunnen organiseren. Verschillende groepen hebben voor elkaar 

opgetreden. Wat fijn dat dit eindelijk weer kon en dat elke klas zich van z’n beste 

kant heeft laten zien. Ook is gisteren juf Michelle (groep 7) weer begonnen na de 

geboorte van haar zoontje Vince; hierdoor is de laatste werkdag van juf Myrna op 

onze school dinsdag 7 juni. We bedanken juf Myrna voor haar inzet en 

betrokkenheid de afgelopen maanden.  

 

Afgelopen dinsdag hebben we bekend gemaakt dat we vrijdag 8 juli met heel de 

school op schoolreis gaan naar de Efteling. Dit schoolreisje was gepland voor het 

50-jarig bestaan van onze school in 2020. Helaas hebben we dit door covid-19 

verschillende keren uit moeten stellen. De komende weken ontvangt u meer 

informatie hierover en zal er gevraagd worden naar hulpouders. De ervaring leert 

dat bij een schoolreisje naar de Efteling het aanbod hulpouders groter is dan de 

vraag.  

 

Komende maandag zijn alle leerlingen vrij omdat het dan tweede Pinksterdag is.  

 

Ik wens u mede namens het team een fijn weekend, 

 

Met vriendelijke groet, Marc Embregts, directeur 

 



EXTRA VRIJE DAG 22 JULI 2022 

In de zomervakantie wordt de school opgeknapt. Alle lokalen worden geschilderd 

en daarna ingericht met nieuw meubilair. Kortom, een grote klus zoals u zult 

begrijpen.  

Dit betekent dat voor de zomervakantie de school leeg geruimd moet worden. 

Vrijdag 22 juli worden alle oude tafels, stoelen en kasten opgehaald. 

 

Daarom is besloten dat alle leerlingen die dag, vrijdag 22 juli, vrij zijn. De 

zomervakantie begint dus een dag eerder. In de praktijk betekent dit dat het 

alleen gaat om een extra vrije ochtend omdat alle kinderen ’s middags al vrij 

waren. De extra vrije ochtend is afgestemd met INOS en de MR.  

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 
 

 


