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BIJLAGEN 

 

08-01 Vergroening schoolplein Weilust 

08-02 Sinterklaasfeest in ’t Houwke 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Hopelijk heeft u, samen met uw kinderen, genoten van een heerlijke herfstvakantie. Een 

vakantie die door de hoge temperaturen zelfs lenteachtig aanvoelde. Afgelopen maandag 

was er voor de leerlingen nog een extra vrije dag, het team had een studiedag. In de 

ochtend hebben we het gehad over elkaars talenten en kwaliteiten. In de middag 

bezochten we een lezing samen met onze collega’s van Kbs De Zandberg en Kbs St. Joseph. 

 

In de vakantie is er druk gewerkt in en rondom onze school. Zowel binnen als buiten werd 

er geschilderd, alles ziet er weer fris uit. De trappen zijn voorzien van nieuwe bekleding 

én het schoolplein wordt als maar groener. De werkzaamheden aan het schoolplein worden 

gefaseerd uitgevoerd zodat de leerlingen gewoon kunnen blijven spelen. Het vergroenen 

van het schoolplein wordt samen met onze ouderraad gedaan. We hebben, samen met de 

ouderraad, een subsidie bij de provincie Noord Brabant aangevraagd én gekregen. 

Daarnaast draagt de ouderraad ook een stukje bij in de kosten voor de realisatie. Vanuit de 

wensen van onze leerlingen én leerkrachten is er een ontwerp tot stand gekomen. Als 

bijlage bij deze WeilustWekker ziet u het definitieve ontwerp. 

 

In het ontwerp is ruimte voor verschillende groene elementen. Er zijn (appel- en peren-) 

bomen geplant, er komen zitjes, er komt een buitenlokaal zodat er bij lekker weer ook 

buiten gewerkt kan worden én er komt een blote voetenpad.  

Daarnaast zal er een klimheuvel komen en komt er aandacht voor bewegend leren. Kortom 

een schoolplein om je (groene) vingers bij af te likken. 

 

Namens alle collega’s wens ik u alvast een fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts, directeur 

 
 

 

 



BOEKENRUILMARKT WEILUST 2022 

De boekenruilmarkt was een geweldig succes. We willen alle kinderen en ouders bedanken 

voor de ENORME berg boeken die we hebben ontvangen. De 'biebmoeders' stonden die dag 

ook weer voor ons klaar.  

BEDANKT voor jullie hulp en inzet!! 

Uiteindelijk hebben we zoveel boeken gekregen dat alle kinderen op dinsdag 1 november 

nog een boek uit mochten kiezen. Daarvoor hoefde je zelf GEEN boek mee te nemen en 

geen waardebon.  

We wensen jullie veel leesplezier met jullie 'nieuwe' boeken!  

 

Groetjes van de Werkgroep Kinderboekenweek.  

 

 

GRATIS COLLEGE DOOR EEN PROFESSOR/RECHTER  

Binnenkort start Tilburg University Junior weer met de Kinderuniversiteit. Dit zijn colleges 

van een echte professor, die plaatsvinden op de campus van de universiteit. Op woensdag 

9 november van 15.00-16.00 uur zijn leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd met een 

ouder/begeleider. Het college heet ‘In toga naar je werk?’ en wordt gegeven door een 

professor die tevens rechter is. Ze zal uitleggen wat rechters doen, waarom ze een toga 

dragen en wat voor onderzoek zij doet om ervoor te zorgen dat mensen die ruzie hebben 

niet naar een rechter hoeven. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden via: 

www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit  
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