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36-01 Chatime nieuwsbrief juli 2022 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

We kunnen terugkijken op een heel goed verlopen schoolreis. Wat was het mooi en 

bijzonder om alle leerlingen van onze school in de Efteling te zien. Fijn om 

eindelijk weer samen op pad te kunnen gaan. Een oprecht dank je wel aan alle 

ouders die meegegaan zijn om een groepje te begeleiden. Fijn dat u erbij was.  

 

Afgelopen vrijdag is de zomervakantie voor de basisscholen in het midden van 

Nederland begonnen en vanaf morgen zijn de basisscholen in het noorden van 

Nederland ook 6 weken vrij. Wij moeten nog een weekje wachten maar omdat de 

temperaturen zomerse waarden aan gaan nemen, komen we al wel in de stemming. 

Als we de voorspellingen mogen geloven, wordt het met name aan het begin van de 

volgende week erg warm. Uiteraard gaan we hier rekening mee houden en passen 

we het onderwijsprogramma aan. Ook staan er tal van activiteiten gepland waarbij 

we uiteraard rekening houden met de mogelijk hoge temperaturen en zullen we 

verkoeling zoeken waar nodig. Alle kinderen mogen een flesje of afsluitbare beker 

meenemen zodat ze altijd kunnen drinken. Wilt u er ook voor zorgen dat uw zoon 

of dochter goed is ingesmeerd?  

 

Komende zaterdag zullen onze leerlingen van de groepen 8 hun eindmusical gaan 

opvoeren in het Chassé theater. Hiermee sluiten zij hun basisschoolloopbaan af. 

Woensdag 20 juli nemen we definitief afscheid van onze groep 8 leerlingen en 

hebben ze al (vervroegd) vakantie.  

Voor de andere leerlingen begint de zomervakantie op donderdag 21 juli om 14.45 

uur. Vrijdag 22 juli is iedereen vrij omdat de gehele school dan wordt leeggeruimd 

zodat de eerste maandag van de vakantie de schilderwerkzaamheden kunnen 

beginnen. In de laatste week worden alle lokalen van nieuw meubilair voorzien 

zodat we op 5 september kunnen starten in een frisse en (deels) nieuwe school.  

 

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

Marc Embregts, directeur 



 

 

TSO - WATERPISTOLEN 

A.s. maandag 18 juli mogen alle leerlingen tijdens het buitenspelen tussen de 

middag (TSO) een waterpistool meebrengen.  

Er komt een watervrije zone op het plein voor kinderen die niet mee willen doen 

en dus ook niet nat willen worden. 

Graag, als er meegedaan wordt, droge kleding meegeven. 

 

NIEUWS VAN DE MR 

Per aankomend schooljaar is de MR (Medezeggenschapsraad) op zoek naar een 

nieuw lid die de MR voor de komende vier jaar wil komen versterken. Aangezien 

ondergetekende de MR gaat verlaten, komt er een plaats vrij binnen de 

oudergeleding van de MR. Bij één aanmelding wordt die plaats automatisch 

opgevuld. Wanneer er meerdere aanmeldingen zijn, worden er verkiezingen 

gehouden. Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar: kbsweilust_mr@inos.nl 

 

Wij zien jullie reacties graag tegemoet! 

Met vriendelijke groet, namens de MR, Sunitha van West 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 

 



JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK : VAN HARTE GEFELICITEERD ! 

 JULI  

   

17 Lenny  6A Nicolle/Shana 

17 Selim  4A Linda/Maayke 

18 Frederique  5/6 Corne/Ingrid 

18 Jasmijn  5B Kelly/Sabine 

18 Julot  1/2B Petra 

19 Anne  7B Michelle/André 

20 Jent  8A Ronald/Sabine 

21 Pim  4A Linda/Maayke 

21 Billie  7B Michelle/André 

   
 


