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BIJLAGEN
04-01 Chatime nieuwsbrief september 2022
04-01 Kikoba kleuterkoor open les 7 oktober 2022
04-03 Kikoba kleuterkoor cursus najaar 2022
VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Hopelijk heeft u gisteren samen met uw kind(eren) kunnen genieten van een vrije dag.
Het team van Weilust is druk bezig geweest om verschillende onderwijskundige thema’s
met elkaar te bespreken. De leerkrachten van groep 1-2 zijn aan de slag gegaan met “Mijn
Kleutergroep”. Hiermee volgen wij de ontwikkeling van onze jongste leerlingen.
Zoals u weet, zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe rekenmethode, Getal &
Ruimte Junior. We zijn afgestapt van het digitaal verwerken van de sommen, alles gaat
weer op papier. De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 hebben gisteren de eerste
ervaringen uitgewisseld. Wat loopt er al wel goed en wat kan er nog beter.
Deze week zijn ook de informatieavonden geweest voor de groepen 1-2 en groep 3. Fijn om
elkaar weer te ontmoeten en een “live” uitleg te krijgen van de leerkrachten.
Morgen, vrijdag 30 september, is de informatiemiddag voor de groepen 4 tot en met 7. Alle
ouders van leerlingen uit deze groepen zijn van harte welkom om tussen 14.30 uur en
15.30 uur binnen te lopen.
Namens alle collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groet, Marc Embregts – directeur
VERLOF AANVRAGEN
Het kan weleens voorkomen dat u verlof nodig hebt voor uw kind (-eren).
Dit verlof wordt alleen onder bepaalde voorwaarden toegekend.
Meer informatie hierover kunt u hier vinden.
Verlof moet aangevraagd worden via een formulier. Dit formulier kunt u bij de
administratie of van de website (www.weilust.nl - aanvragen verlof) afhalen.
Door middel van het verlofformulier kunnen wij het verleende verlof verantwoorden aan
de leerplichtambtenaar.

TOESTEMMING PRIVACY !
Elk jaar moeten wij alle ouders/verzorgers bevragen om beeldmateriaal te mogen delen.
In onze Parro-app zit een functie waarmee u dit zelf kunt aangeven:
-

Ga naar Parro
Tik op privacy-voorkeuren
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het
kind (zie hieronder voorbeeld wat u dan te zien krijgt)

Team Kbs Weilust

Vanaf maandag 3 oktober tot en met vrijdag 21 oktober staan de privacy instellingen van
Parro open.
U kunt hierin dus zelf aangeven of u toestemming geeft voor bijvoorbeeld het gebruik van
beeldmateriaal. Op 21 oktober wordt deze functie gesloten. U kunt altijd zelf zien wat u
heeft ingesteld.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Madelon Bakker, 076-5876528 of
madelon.bakker@inos.nl

