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Beste ouder(s),
verzorger(s),

De eerste 3 dagen zitten er weer op. Het was wel even wennen
voor iedereen. Een nieuwe klas, een andere ingang, weer iedere
ochtend vroeg op... Wat fijn om iedereen weer te zien! Wat is
iedereen gegroeid! We moesten soms wel 2 keer kijken!
We hoopten, net als u, dat corona nog even niet aanwezig zou
zijn….
Helaas werden we afgelopen maandag op de hoogte gebracht
van een Covid-besmetting van kinderen die de BSO op donderdag
en vrijdag hebben bezocht. Om die reden werden er 50 kinderen
uit veel verschillende groepen van school gehaald. De kinderen
die donderdag het laatste contact hadden, konden gisteren
worden getest. We hopen hen in de loop van vandaag weer op
school te zien. De kinderen die vrijdag het laatste contact hadden,
kunnen vandaag worden getest. Nu maar duimen dat er geen
besmettingen zijn….
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TEAM WILLIBRORD START HET
NIEUWE SCHOOLJAAR OP
De week voor de start van het schooljaar zijn we begonnen met twee
studiedagen. De eerste dag stond in het teken van EDI (expliciete directe
instructie) en Close Reading. EDI is de structuur van onze lessen voor alle
groepen bij het aanbieden van nieuwe kennis. Afstemming en bijpraten
over de laatste inzichten rond EDI stond deze dag op de agenda. Onder
andere was er aandacht voor wanneer en hoe je check-out momenten
toepast voor sterke leerlingen. Wij werken met EDI, omdat deze methode
bewezen effectief is om kinderen te laten leren.
Close Reading gaat over dieper tekstbegrip. Lezen is een hoge prioriteit bij
ons op school. De Willibrordschool werkt nauw samen met experts op het
gebied van Close Reading. Deze manier van werken gaat uit van bestaande
teksten uit de jeugdliteratuur. Vorig jaar is er veel geld geïnvesteerd in de
bibliotheek. Verschillende ouders zijn druk geweest met het lamineren
van deze boeken. Dat waarderen wij zeer. Deze scholing was weer een
verdiepingsslag.
Vrijdag werden tijdens de studieochtend een aantal onderwerpen besproken:
Gedrag en regels: in de komende periode wordt in alle groepen
ruim aandacht besteed aan op school geldende gedragsregels.
Iedere week staat er een regel centraal. Wij zullen u via Social Schools
hierover inlichten.
We hebben teruggekeken naar wat we het afgelopen jaar hebben
gedaan en wat we komend jaar gaan oppakken.
Opleidingsschool: we gaan in de komende periode veel verschillende
collega’s opleiden. Zo zijn er studenten van de PABO, een aantal zij
-instromers, en onderwijsassistenten die we begeleiden tijdens hun
studie.
Er was een presentatie over waar we de komende 2 jaar de N(ationaal)
P(rogramma) O(nderwijs) gelden aan gaan besteden. Binnenkort
ontvangt u een poster met een korte uitleg hierover.
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MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN?
Wellicht heeft u mij op de maandagochtend
al op het schoolplein van locatie Haarzicht
gezien: mijn naam is Danuta Donk, sinds
dit schooljaar werkzaam als schoolleider in
opleiding op de Willibrordschool. Ik ben al een
aantal jaar werkzaam in de stichting, voorheen
op de Twaalfruiter, en kijk uit naar een mooi en hopelijk vooral rustig
schooljaar. Op de Willibrordschool ben ik verantwoordelijk voor de
bovenbouw en kunt u mij o.a. via Social Schools en/of danuta.donk@
rkwbs.nl bereiken. Tot ziens!

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Ons algemene telefoonnummer is
030-6771618. Dit nummer kunt u
gebruiken om uw kind ziek te melden. Is
uw kind ziek? Dan vragen we u de eerste
dag de ziekmelding telefonisch door te
geven via dit telefoonnummer. De leraar
zet de ziekmelding door in het systeem als
uw kind langer ziek is. U hoeft uw kind niet
beter te melden. Zien we uw kind gewoon
weer in de klas, dan wordt de ziekmelding
afgesloten. Gaat uw kind naar Haarzicht, dan
kunt
u, als
u tussentijds
uw kind brengt of moet halen,
het beste bellen met 030-2377000.
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NOODNUMMERS EN MAILADRESSEN
De ervaring leert dat de ouders niet altijd bereikbaar zijn. We vragen
alle ouders in Parnassys aan te geven wie we kunnen bellen als we
hen zelf niet kunnen bereiken.
In geval van nood bellen we altijd in eerste instantie naar de ouders.
Deze gegevens staan al in ons systeem. Lukt het niet contact te
krijgen met de ouders, gaan we de noodnummers bellen. Daarom
vragen we u bij noodnummers de gegevens van bijvoorbeeld opaoma, buurvrouw of vrienden te noteren.
Als u uw gegevens aanpast in het ouderportaal, ziet u de wijziging
niet direct. Er wordt een mail gestuurd naar de administratie van
school. Daar wordt de wijziging doorgevoerd. Veel informatie wordt
aan ouders via mail verstrekt. Wijziging van het e-mailadres graag
doorgeven aan de administratie of via het ouderportaal van Parnassys.
Kijkt u, als u de telefoonnummers controleert, direct even naar de
foto van uw kind? We hebben namelijk gemerkt dat het inlezen van
de foto’s van de schoolfotograaf niet in alle gevallen vlekkeloos is
verlopen. Mocht de foto niet van uw kind zijn, dan vragen we u ons
dat te laten weten via: diny.de.rooij@rkwbs.nl.

KLEUTERDAG
Voor kleuters organiseren we jaarlijks een kleuterdag. Dit is een
spelletjesdag, gekoppeld aan een thema. De kinderen mogen dan
(in het thema) verkleed naar school komen. De kinderen eten tussen
de middag op school (lunch wordt verzorgd) en kunnen gewoon
aan het eind van de schooldag (om 14.10 u) worden opgehaald. Dit
jaar is het thema: Superhelden. Dat helpt u mogelijk om alvast na
te denken over het verkleden.
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SCHOOLREIS VOOR GROEPEN 3-4
Jaarlijks gaan de leerlingen van de groepen 3 en 4 op schoolreis. Zij
vertrekken ‘s morgens met de bus en worden ruim na schooltijd weer
op school verwacht.
Voor al deze activiteiten geldt dat de ouders via de leraar uitgebreide
informatie ontvangen.

OUDERCOMMUNICATIE
Onze school stuurt regelmatig informatie op naar ouders. We
gebruiken daarvoor een aantal middelen:
Social Schools
Een communicatiemiddel van de leraar of het MT met de ouders.
Ouderportaal van Parnassys
De door u aangeleverde gegevens van uw kind, toetsgegevens
(methode en Cito), medische gegevens, verslagen van gesprekken en
adresgegevens van klasgenoten. U heeft hiertoe een inlognaam en
wachtwoord ontvangen. Mocht u deze gegevens niet meer hebben,
graag melden bij Diny (info@rkwbs.nl). Zij zorgt dan dat u een linkje
krijgt voor de toegang tot het ouderportaal.
E-mail
Op dit moment sturen we de schoolbrieven nog via mail. Verder
ontvangt u zo nu en dan specifieke informatie of vragen per mail.
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PRIVACY
Jaarlijks hebben we de verplichting om ouders te bevragen over de privacy
met betrekking tot hun kind(eren). Dit in verband met de aangescherpte
regels rondom privacy. Aan alle ouders vragen we in Social Schools aan
te geven of (en zo ja voor welke mogelijkheid) er beeldmateriaal van uw
kind (voor elk kind apart) mag worden gepubliceerd.
Voor de volgende items vragen we uw voorkeur door te geven:
1.
Social Schools (ouders van de groep van uw kind)
2.
School website (www.willibrordschool-vleuten.nl)
3.
Social Media (facebook en instagram)
4.
Schoolbrief (verschijnt tweewekelijks, wordt verstuurd naar ouders
van de school en op de website geplaatst (als pdf)
5.
Schoolgids (verschijnt 1x per jaar en staat als pdf op de website)
Hoe vult u uw voorkeuren in?
Ga naar Social Schools
klik onderaan op het middelste icoon (administratie)
klik op uw kind
klik op toestemmingen
geef per item aan wat wel of niet mag (uitleg treft u onder het i- tje)
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STARTGESPREKKEN
Aan het begin van het schooljaar, houden we op school altij
‘startgesprekken’. De leraar gaat dan met u als ouder/verzorger in
gesprek over uw kind. We nodigen alle ouders van groep 2 tot en met 8
uit. We gebruiken Social Schools voor de planning van de gesprekken.
Daarin zet de leraar de tijden waarop u kunt inschrijven. We organiseren
de gesprekken gedurende twee weken in de middag op school.
Van de leraar ontvangt u dan een uitnodiging om u in te schrijven
op de door hem/haar klaar gezette tijden. Als u zich niet zelf inschrijft
voor het startgesprek, dan deelt de leraar u in en ontvangt u daar een
bericht van. Vanaf groep 5 vragen we de kinderen aanwezig te zijn bij
dit gesprek.

MEDICATIEVERKLARINGEN 2021-2022
Mocht het noodzakelijk zijn dat uw kind medicatie onder schooltijd
krijgt, vragen we ouders (per schooljaar) een formulier in te vullen
en te ondertekenen, waarin zij toestemming geven dat de leraar die
medicatie mag toedienen of toezien dat het kind dat zelf inneemt.
Dit formulier kunt u via de link ‘Verklaring medicijngebruik 2021-2022’
downloaden.
Graag het formulier invullen en door uw kind laten afgeven bij de
administratie of inscannen en mailen naar: info@rkwbs.nl.
Er wordt dan een kopie in de klassenmap gedaan, zodat eventuele
invallers ook op de hoogte zijn.
In geval van het toedienen van medicatie bij heftige allergieën wordt
er, na overleg met u, in de klas zichtbaar een attentiepunt opgehangen
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met een (kleine) foto van uw kind. Aan de achterzijde wordt vermeld
hoe te handelen in geval van nood. Dan kan er geen onduidelijkheid
zijn, als de leraar even niet in de buurt is.
Maakt u met de leraar (via Social Schools of mail) afspraken over de het
overdragen van de medicatie?

SCHOOLPROJECT
In het jaar 2021 viert de Broederschap hun 550 jarig bestaan. Dat gebeurt
onder andere met verschillende activiteiten voor scholen verdeeld
over drie thema’s: Verbroederen, Beeldende Vorming en Cultureel
Erfgoed. In de komende periode wordt er in alle klassen gewerkt aan
een lessenpakket dat speciaal is samengesteld. Bij sommige lessen zit
ook een thuisopdracht.
De leerlingen komen veel te weten over de ontstaansgeschiedenis
van de Broederschap, leren over de historische gebouwen in Vleuten
en Haarzuilens (cultureel erfgoed), er wordt verbinding gemaakt met
andere generaties Vleutenaren én de leerlingen weten en begrijpen
hoe je werkt aan duurzame relaties of vreedzaam met en naast elkaar
kunnen leven. Ook gaan de komende periode alle groepen op excursie.
Eind september wordt het project afgerond. We zijn nog bezig met
de invulling daarvan. We hadden gehoopt ook de ouders te kunnen
uitnodigen op school, maar gezien de laatste ontwikkelingen is dit
helaas niet haalbaar. Natuurlijk willen wij jullie wel iets laten zien van
de eindresultaten van dit schoolbrede project. Met een werkgroep
zoeken we nu naar alternatieven die wel Corona-proof zijn. In de
volgende schoolbrief ontvangt u hier meer informatie over. Via Social
Schools zullen de leraren u op de hoogte houden en zo nu en dan een
foto posten.
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MOBIELE TELEFOONS
Een aantal kinderen neemt een mobiele telefoon mee naar school. We
hebben daarover de volgende regel gemaakt: de mobiele telefoon staat
op het schoolplein/in school uit! Als kinderen naar de ouders moeten
bellen als zij op school aankomen of van school vertrekken, gebeurt
dit buiten het hek. Als de mobieltjes toch onder schooltijd/overblijven
gebruikt worden, neemt de leraar deze in en krijgen de kinderen hun
mobiel weer aan het eind van de schooldag terug.

FIETSEN OP HET SCHOOLPLEIN
In verband met de veiligheid vragen we de kinderen om niet op het
schoolplein te fietsen.

OKKI, BOBO EN ANDERE
TIJDSCHRIFTEN VOOR
KINDEREN
Deze week worden de formulieren
verspreid waarmee u zich kunt
opgeven voor een abonnement voor
een jeugdblad.

U-PAS?
Verzoek aan de ouders die een U-pas hebben die geldig is tot juli 2022:
graag een kopie van de U-pas van uw kind (via mail) bij de administratie
van school inleveren. Dan kan de ouderbijdrage voor de oudervereniging
(€ 45,--) worden gedeclareerd bij de gemeente. Voor de leerlingen uit
groep 8 kan de kampbijdrage worden gedeclareerd (€ 65,--).
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KOPTELEFOONS CHROMEBOOKS
De groepen 3 t/m 8 werken dagelijks met een Chromebook.
Het is noodzakelijk om een koptelefoon (oortjes) te hebben,
omdat veel methodes teksten/opdrachten voorlezen.
De groepen 3 krijgen dit schooljaar eenmalig een koptelefoon van
school. De overige groepen hebben de koptelefoon meegenomen
naar de nieuwe groep. Wanneer uw kind hem eind vorig jaar mee
naar huis heeft genomen, vragen we die weer mee te nemen naar
school.
Wanneer de koptelefoon stuk gaat, kunt u een nieuwe aanschaffen
bij Diny voor 1,50 euro of u kunt zelf ergens anders een koptelefoon
kopen. In de klas hebben we besproken hoe de kinderen het beste
om kunnen gaan met een koptelefoon, zodat de kans kleiner
wordt dat ze kapot gaan.
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LUNCHKIDZ
Tijd om mij eens voor te stellen: mijn naam is
Bianca van Kuik, geboren in Utrecht, waar ik nog
steeds woon met Ronald en onze kinderen Denise
van 18 en Marco van 15 jaar. In mijn vrije tijd wandel
ik graag met onze hond een Shih tzu Mocka,
daarnaast vind ik het heerlijk om te winkelen en
uit eten te gaan.
Toen Denise in 2006 naar school ging, ben ik hier begonnen
als overblijfmoeder, dus ik draai al heel wat jaartjes mee op de
Willibrordschool . De functie coördinator TSO Willibrord kreeg ik
in 2015 toen de school overging naar een externe partij voor het
overblijven. Mijn functie is inmiddels wat gewijzigd. Ik ben ben nu
regio-coördinator van Utrecht-Amsterdam.
Het werken met kinderen is fantastisch, elke dag weer is het een
feestje om er een super overblijfmoment van te maken samen
met mijn team van enthousiaste overblijfkrachten. Het zien van,het
luisteren naar en vooral spelen met kinderen en zorgen dat een kind
zich veilig voelt, vind ik erg belangrijk en train mijn overblijfkrachten
hier ook in.
Goede communicatie en samenwerking met de overblijfkrachten,
leraren en ouders is mijn kracht, tenslotte kennen de ouders hun
kind(eren) het beste. Ik wens u en de kinderen een fijn schooljaar toe.
Wij hebben er enorm veel zin in. En schroom niet om contact met
mij op te nemen als er vragen zijn: willibrord@lunchkidz.nl of mobiel
06-33006025.
Nog een huishoudelijke mededeling: als uw kind(eren) niet
overblijven, graag zelf voor 10.00 uur afmelden via de app of
website. Lukt dit niet graag een mail sturen naar willibrord@
luchkidz.nl.
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GYMMEN
Dit schooljaar hebben we twee gymleraren voor de groepen 3 tot en
met 8: René en Rianne. Zij verzorgen de gymlessen voor onze school. De
groepen van Haarzicht gymmen daar. De andere groepen (3-8) doen dat
in de gymzalen in Vleuten (Fletiohal en/of Schoolstraat).
De groepen gaan een blokuur en gymmen 1x per week. Voor de groepen
3 t/m 8 geldt dat er sportkleding wordt gedragen: stevige sportschoenen
met sportbroek en sportshirt (wekelijks mee naar huis om te wassen).
Voor de veiligheid
- Kinderen met lang haar doen dit vast met een elastiekje.
- Kinderen doen al hun sieraden af: horloges, kettinkjes, armbandjes
(elastisch, geknoopt of met slotje), oorbellen. Deze laten zij in de klas,
kunnen in een bakje in de zaal worden neergelegd of houden ze thuis.
- Kinderen mogen alleen met toestemming het materiaalhok betreden.
- Kinderen komen niet aan de materialen voordat de les is begonnen.

INFORMATIEAVONDEN
De komende twee weken zijn er informatieavonden voor de groepen.
Helaas kunnen we in verband met de coronamaatregelen nog
geen groepen ouders op school uitnodigen. We organiseren op de
onderstaande avonden een Meet voor de groepen. Via Social Schools
ontvangt men van de leraar een link om bij deze Meet aan te sluiten.
De leraar informeert u over de dagelijkse gang van zaken,
bijzonderheden van het leerjaar en andere relevante dingen.
De avonden beginnen om 19.00 u. En de data van de avonden staan
allemaal in de agenda van Social Schools.
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BATTERIJENINZAMELING
Op onze school kunnen oude batterijen worden ingeleverd. Die kunnen
in de speciale tonnen. Stibat haalt de ingeleverde batterijen op bij de
inleverpunten en zorgt voor sortering en recycling. Zij werken daarvoor
samen met professionele partners in binnen- en buitenland.
Dus: lever alle lege batterijen in op school!

ZOMERLEZEN
Hopelijk heeft u in de vakantie de tijd gehad om zelf of samen met
uw kind heerlijk te lezen. De kinderen die mee hebben gedaan met
het Zomerlezen en daarvoor een boek van school hebben geleend,
kunnen deze bij hun nieuwe leraar inleveren. Graag in de eerste of
tweede schoolweek (uiterlijk 10 september).
Alvast bedankt!
Marjolein en Martje
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KLEDINGBEURS
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WORLD CLEANUP DAY
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