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SCHOOLJAAR: 2022-2023   NUMMER: 11 DATUM: 24 NOVEMBER 2022 

  

BIJLAGE 

 

11-01 Kleuterzingen: de Kerst-/Winterversie. 

11-02 Kerstboomverbranding januari 2023 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

We zitten in de laatste maanden van dit kalenderjaar. Het wordt kouder, de dagen 

worden korter, Sinterklaas is in het land en dan hebben we ook nog het WK 

voetbal. 

 

Als er een leerkracht ziek is, en er is geen vervanger beschikbaar dan kan het zijn 

dat we een “Qrabbelaar” inzetten.  

Een Qrabbelaar is een vakdocent die de gehele schooldag met een groep aan de 

slag gaat met muziek, dans, drama, techniek of iets anders creatiefs. Onze 

leerlingen zijn dan op een andere manier bezig met leren en ontwikkelen. 

Uiteraard is de inzet van een Qrabbelaar niet structureel maar dit zorgt er wel voor 

dat we geen groepen leerlingen naar huis hoeven te sturen.  

 

Hopelijk heeft u deze week een fijn oudergesprek gehad, in de hogere groepen 

vond dit zelfs plaats samen met uw zoon en/of dochter. 

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts, directeur 

 

SINTERKLAAS 

Op maandag 5 december verrast Sinterklaas de kinderen van Weilust met een 

bezoek, hopelijk zijn tegen die tijd de pakjes niet meer zoek. 

Om 08.30 uur zal de Goedheiligman met zijn Pieten arriveren op Weilust. 

U bent als ouders/grootouders van harte uitgenodigd om daar op het schoolplein 

van mee te genieten.  

Met hartelijke gret, de Sintcommissie 



 

KERSTDINER 

Op donderdagavond 22 december organiseren we op Weilust voor de kinderen een 

kerstdiner. De kinderen mogen deze avond zelf hapjes meenemen om te delen met 

klasgenoten. De school zal deze dag om 14.00 uur uit zijn en ‘s avonds om 17.30 

uur worden de kinderen weer verwacht op school. De eindtijd wordt later nog 

bekend gemaakt en zal liggen tussen 18.45 uur en 19.15 uur. Noteer deze datum 

alvast in de agenda. Wij hebben er in ieder geval al veel zin in.  

Ho Ho Ho, de Kerstcommissie 


