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Sloop van de Paddenaar 

 
De sloop van de Paddenaar is echt 
begonnen. Naar verwachting duurt dit nu nog 
2,5 weken. Daarna start de voorbereiding van 
de bouw. 
De planning is dat net voor de kerstvakantie 
de palen worden geboord, van de 
kerstvakantie gaan de bouwers verder met de 
fundering. Alles is erop gericht dat begin 2024 
een nieuw gebouw kan worden opgeleverd. 
We houden u op de hoogte. 

 
 
 

Werkzaamheden Pastoor 
Ohllaan/ Bottensteinseweg 
Vanaf komende maandag zijn we 
wegwerkzaamheden aan de Ohllaan/ 
Bottensteinseweg. De Paddenaar is dan naar 
verwachting twee weken niet met de auto 
bereikbaar vanaf de Stationsweg. Tijdens de 
werkzaamheden kunnen voetgangers en 
fietsers het werk passeren. 
Via deze link kunt u het door de gemeente 
verstuurde wijkbericht lezen. 
 

Sint 
Ook de Willibrordpieten hebben dit jaar liever 
vakantie dan dat ze onze school bezoeken. 
Ze vermaken zich nog té goed in de sneeuw. 
We duimen dat ze toch op tijd in Nederland 
zijn, zodat de Sint niet alleen hoeft te komen 
op 5 december. 
Alle kinderen mogen op donderdag hun 
schoen zetten. Wilt u een schoen, slof of 
laars meegeven? 

 
 

Schooljaar 2022-2023  

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
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Kerst 
Vanuit de Oudervereniging is er een poll 
uitgezet met de vraag of de ouders gebruik 
zullen maken van een ‘kerstdiner op ‘t plein’. 
Zou je deze vóór vrijdag in willen vullen?  
 

Tevredenheidspeilingen 
Heeft u de uitnodiging voor het 
oudertevredenheidsonderzoek in uw mail 
gezien? We hebben er heel veel aan als u 
deze in wilt vullen. Het geeft ons als school 
een duidelijk beeld waar we nog kunnen 
verbeteren en hoe u als ouders de school 
ervaart. In uw mail vindt u de uitnodiging. 
Alvast dank voor het invullen. 
 

Ziek of afwezig melden van 
uw kind – herhaald bericht 
Vanaf november is het mogelijk om uw kind 
via Social Schools absent of ziek te melden. 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
• u gaat naar Social Schools 
• u kiest onderin voor ’administratie’ 
• u klikt op de naam van het kind dat u ziek 

of absent wilt melden. 
• u kiest bovenin voor ‘absent melden’ 
• u komt in een scherm waarin u de datum 

kunt aangeven 
• u kunt kiezen voor hele dag of bepaalde 

tijden 
• én u kunt de reden aangeven. 
 

U helpt ons als u vanaf nu deze mogelijkheid 
wilt gebruiken. 
 
Bij de redenen staat ook de mogelijkheid om 
aan te geven of het verlof voor een bruiloft of 
begrafenis is. Let op: voor deze aanvragen 
dient u altijd een verlofformulier in te dienen 
op school. Deze vindt u op onze site of kunt u 
op school langs halen. 
 

 
Kinderkerstviering 2022 
Bij de vorige schoolbrief ontving u informatie 
over de kinderkerstviering.  
Let op: aanmelden moet voor 24 november 
worden gedaan 

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
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