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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
We zetten een punt achter schooljaar 2021-2022. Het is tijd voor vakantie. Zes
weken geen school maar ruimte voor andere zaken.
De laatste schoolweek staat altijd in het teken van afscheid nemen. De leerlingen
van groep twee nemen afscheid van kun kleutertijd en gaan volgend schooljaar
naar groep 3. Onze leerlingen van groep 8 starten na de zomervakantie op het
voortgezet onderwijs. Afgelopen zaterdag voerden beide groepen 8 hun
eindmusical op in een volle zaal in het Chassé theater. De leerlingen straalden op
het podium en in de zaal hielden niet alle ouders het droog. Woensdagochtend
hebben onze schoolverlaters afscheid genomen alle andere leerlingen en
woensdagavond was het eindgala en hebben we met ouders geproost op een mooie
afsluiting van de basisschooltijd.
Alle andere leerlingen namen afscheid van hun juf of meester. Afgelopen
dinsdagochtend hebben de leerlingen kennis gemaakt met hun nieuwe
leerkracht(en) bij wie zij na de vakantie zullen starten.
Morgen zijn alle leerlingen al vrij. Het team van Weilust gaat dan heel de school
leeg halen zodat de schilderwerkzaamheden maandag kunnen beginnen.
En dan nu…. vakantie. Namens alle collega’s wens ik u een heel fijne en zonnige
vakantie. Tot maandag 5 september.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts – directeur

PERSONELE PERIKELEN
Na de aankondiging van haar vertrek door juf Kim Andriessen is er vacatureruimte
ontstaan in groep 4A (vrijdag) en groep 7B (maandag en dinsdag). Binnen het
onderwijs hebben we te maken met een groot lerarentekort. Er is op dit moment
meer aanbod van werk dan dat er leerkrachten zijn. Helaas hebben we ook op
Weilust voor het eerst met dit lerarentekort te maken. We hebben een deel van
deze vacature niet in kunnen vullen, gewoon weg omdat er niemand beschikbaar
is. De afgelopen weken zijn we heel intensief bezig geweest om te proberen deze
vacature op te vullen maar helaas is dit deels niet gelukt.
De vacature voor groep 4A hebben we gelukkig wel in kunnen vullen. Op vrijdag zal
juf Anne van Griensven in groep 4A zijn in de klas van meneer André. Juf Anne stelt
zichzelf voor verderop in deze nieuwsbrief.
De vacature voor groep 7B hebben we intern opgelost. Op maandag en dinsdag zal
juf Merel Uitterhoeve in groep 7B staan. Juf Merel zou eigenlijk heel de week in
groep 3B staan. De lege plek die juf Merel op maandag en dinsdag achterlaat in
groep 3B wordt opgevuld door juf Tamara Jansen. Juf Tamara zou zich het eerste
half jaar met ondersteuning bezig houden maar gaat nu dus op maandag en dinsdag
naar groep 3B.
De verdeling voor de groep 3B en groep 7B ziet er nu als volgt uit:
Groep 3B
Maandag en dinsdag:
Woensdag t/m vrijdag:

juf Tamara Jansen
juf Merel Uitterhoeve

Groep 7B
Maandag en dinsdag:
Woensdag t/m vrijdag:

Juf Merel Uitterhoeve
Juf Michelle de Bie

We beseffen ons dat dit voor iedereen (leerlingen, ouders en leerkrachten) even
schakelen is. De vacature blijft open staan en we blijven op zoek naar
een leerkracht voor groep 7. Kent u iemand die mogelijk beschikbaar is? Klik hier
voor de vacature.
Juf Petra is op dit moment nog niet terug aan het werk (groep 1/2B). Aan het begin
van het schooljaar zal juf Petra rustig opstarten naast Juf Claire Veltman. Juf
Claire was onze LIO-stagiaire en aan het begin van deze maand heeft zij haar Pabo
diploma behaald. Juf Claire is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
aanwezig in groep 1/2B. Op woensdag zal juf Yvonne Rombouts juf Petra in groep
1/2B ondersteunen. Na de herfstvakantie zal juf Merel Visser terug zijn van haar
zwangerschapsverlof.

Begin oktober gaat juf Maayke van groep 6A met zwangerschapsverlof. Op
donderdag en vrijdag zal zij worden vervangen door juf Yvonne Rombouts.
Verderop in deze WeilustWekker stelt juf Yvonne zich voor. Op maandag, dinsdag
en woensdag staat juf Linda voor de groep.
De venijn zit hem dit schooljaar in de staart, we hopen ondanks alles nu een
passende personele formatie te hebben.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts – directeur
EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Anne van Griensven, een nieuw gezicht op
Weilust in het nieuwe schooljaar. Komend schooljaar
ben ik werkzaam als leerkracht in groep 4, naast
meneer André.
Samen met kinderen ontdekken, leren en groeien is
waar ik het liefst mee bezig ben. Verder houd ik veel
van muziek, sporten en lekker buiten zijn met mijn
man en drie dochters.

Ik heb veel zin om te starten en ik zie ernaar uit met iedereen kennis te maken.
Alvast een heel fijne vakantie!
Hoi allemaal,
Mijn naam is Yvonne Rombouts. Ik ga vanaf oktober juf Maayke (groep 6A)
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ook kunnen jullie me tot de
herfstvakantie op woensdag in groep 1/2B tegenkomen. Ik heb er super veel zin in
en stel me graag alvast via deze weg aan jullie voor.
Na de zomervakantie ben ik 28 jaar en woon ik in het gezellige dorpje Chaam. Ik
speel tennis en padel bij UTPV in Ulvenhout. Daarnaast zwem ik graag in de zomer
en kickboks ik in de winter. Momenteel ben ik veel bezig met het klussen aan mijn
huis samen met mijn vriend Bart. De rest van mijn vrije tijd geniet ik enorm van
koken en bakken, reizen en leuke dingen doen met vrienden.
1,5 jaar geleden ben ik gestart als zij-instromer bij INOS. Dit betekent dat je vanuit
een ander vakgebied het onderwijs in komt. In mijn geval is dat het vakgebied
marketing/communicatie waarbij ik heb gewerkt in de e-learning branche.

Tot nu toe heb ik in het basisschoolonderwijs ervaring opgedaan in groep 1/2, 4, 5
en 6 op de Wegwijzer in Teteringen. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van
#teamweilust.
Geniet van de zomervakantie allemaal en tot snel in het nieuwe schooljaar!
Groetjes,
Juf Yvonne

