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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Over twee weken begint de zomervakantie al. Afgelopen maandag heeft u de 

groepsverdeling ontvangen en weet u naar welke groep uw kind (-eren) gaat. 

Vandaag gaan de groepsindelingen en de portfolio’s mee naar huis en volgende 

week kunt u eventueel met de leerkracht (-en) in gesprek. 

 

Bij de groepsverdeling heeft u ook kunnen lezen dat we door het vertrek van juf 

Kim een vacature hebben. Op dit moment is het aanbod van vacatures groter dan 

het aantal leerkrachten. Daarom breng ik de vacature ook bij u onder de aandacht. 

Heeft u zelf interesse of kent u mensen in uw omgeving die graag willen werken op 

Weilust, schroom dan niet om deze vacature met hen te delen.  Klik hier voor de 

link van de vacature. Natuurlijk kunt u altijd contact met mij opnemen.  

 

Morgen gaan we dan eindelijk met heel de school naar de Efteling. Na meer dan  

twee jaar wachten, is het zover. We vertrekken om 09.30 uur en hopen rond 17.30 

uur weer veilig terug te zijn in Breda. De weersvoorspellingen zijn prima dus alle 

ingrediënten zijn aanwezig om er een prachtige dag van te maken. 

 

Afgelopen dinsdagavond is de werkgroep schoolplein weer bij elkaar geweest. In 

samenwerking met de ouderraad gaan we ons schoolplein vergroenen. Dit is ook 

een van de aandachtsgebieden in het INOS koersplan. 

Onlangs is onze subsidie aanvraag goedgekeurd bij de provincie Noord Brabant. Nu 

dit geregeld is, zijn we op zoek naar een hovenier of groenvoorziening die ons kan 

helpen bij het realiseren van onze plannen. Kent u iemand in uw netwerk dan 

horen wij dat graag. 

 

Namens alle collega’s wens ik u een fijn weekend, maar eerst morgen naar de 

Efteling!  

 

Met vriendelijke groet, namens team Weilust, 

Marc Embregts, directeur 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe-zien-je-bij-inos.nl%2Fnl%2Fvacature%2Fleerkracht-groep-4-en-groep-7-kbs-weilust-24-uur%2F&data=05%7C01%7Cmadelon.bakker%40inos.nl%7C6a6ae292dfb04f8525f308da5f2dd571%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637926947696709991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HshAY8pDDuXOyEqsAnRJEny5bixWX%2F77XcpKTtPOY18%3D&reserved=0

