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WILLIBRORDDAG
Op woensdag 10 november is het Willibrorddag.
Alle kinderen gaan geld ophalen voor een goed doel (Aktie voor
Aktie, Schoolplein & Wandelen voor Water). Daarvoor doen zij eerst
mee aan de sponsorloop.
De groepen 1-2 lopen op het schoolplein.
De groepen 3 t/m 6 lopen op ‘t Lint.
De groepen 7-8 gaan Wandelen voor Water, met een zware rugzak
6 km wandelen.
Het sponsoren voor de kinderen van groepen 1 t/m 4 en groepen
7-8 is altijd een totaal bedrag. Bij de groepen 5 & 6 kan er ook evt
per ronde gesponsord worden. Hierbij nogmaals de QR-code voor
de groepen 1 t/m 6, scannen met de camera op je telefoon, niet de
bank app.
We hopen zo samen veel geld op te halen voor alle goede doelen!
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Ook is er ouderhulp voor de Willibrorddag nodig, je kan je hiervoor
opgeven via het ‘evenement’ in Social Schools.
Groep kleuters: - 2 ouders helpen in de klas 8.25-11.30
			
- 2 ouders die een cake willen bakken en gesneden
			aanleveren.
Groep 3:		
- 2 á 3 ouders helpen tijdens de loop en spelletjes in
			
de klas 8.25-11.45
			
- 2 á 3 ouders die een cake willen bakken en 			
			gesneden aanleveren.
Groep 4 + 5 + 6: - 2 ouders helpen tijdens de loop en tellen opbrengst
			
- 2 á 3 ouders die een cake willen bakken en 			
			gesneden aanleveren.
Groep 7 + 8: - 1 ouder die mee wandelt tijdens Wandelen voor 		
			Water. 8.25-11.30

STUDIEDAG WOENSDAG 17 NOVEMEMBER
Over twee weken, woensdag 17 november, is er een studiedag voor
alle teamleden. Dat betekent dat alle kinderen dan vrij zijn.
De schoolbrief verschijnt dan een dagje later.
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BRIEF VAN DE OUDERVERENIGING
VERNIEUWDE WEBSITE
Onze website is vernieuwd. Neem gerust een kijkje:
www.willibrordschool-vleuten.nl

VOETBALWEDSTRIJD FC UTRECHT BEZOEKEN?
Onze school doet mee aan de scholenactie van FC Utrecht. Daardoor
kunnen ouders met korting kaarten kopen voor de voetbalwedstrijd
FC Utrecht -Heracles op zondag 28 november om 14.30 uur in het
Galgenwaard Stadion.
De kaarten kunnen worden aangeschaft voor:
- Jeugd tot en met 12 jaar : € 7,50 per ticket
- 12 jaar of ouder: € 10 per ticket
Ook is het nu weer mogelijk om tickets aan te schaffen voor familie,
kennissen en vrienden tegen bovenstaand tarief. Het maximale
aantal is zes tickets per persoon.
Via de volgende link kunnen de kaarten tegen het kortingstarief
worden aangeschaft: www.fcutrecht.nl/willibrordschool
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VAKDOCENT IN DE KLAS
Ieder jaar organiseert onze school een serie creatieve workshops
voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. In een cyclus van drie weken
wordt er groepsdoorbrekend gewerkt aan een creatief project. In de
derde week volgt een presentatie. De workshops worden gegeven
door een tiental professionele kunstenaars of vakdocenten.
Deze ronde is er percussie, mandala’s maken, dansen, kastjes
maken, striptekenen, musical, speksteen, boek vouwen, hip voor
nop, schminken, kleding ontwerpen, film, tekenen en bootcamp.
De data voor de groepen 5, 6b en 6d zijn dit jaar:
• vrijdag 5 november van 10.30 tot 12 uur
• vrijdag 12 november van 10.30 tot 12 uur
• vrijdag 19 november van 10.00 tot 12 uur

MUZIEK IS DE BASIS
In dit schooljaar draait het muziekproject “Muziek is de Basis!” voor
de 10e keer!
Dit jaar doen de volgende basisscholen mee: de Willibrordschool
(groepen 6), de Bonifatiusschool (groep 5/6), de Torenpleinschool
(groepen 6), de Pantarijn (groep 5/6) en Waterrijk (groepen 5).
Het project is na de herfstvakantie gestart met een reeks van 6
basismuzieklessen in de groepen.
De kinderen die het leuk vinden mogen daarna een instrument
kiezen en krijgen de kans om het instrument te leren bespelen.
Na de kerstvakantie krijgen deze leerlingen op de muziekschool zes
groepslessen van vakdocenten. Na deze lessen gaan ze samen spelen
in een orkest. Deze activiteiten vinden buiten schooltijd plaats.
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Na de voorjaarsvakantie pakken we in de groepen op school de
draad weer op met zes verdiepende muzieklessen. In deze lessen
wordt met de groep toegewerkt naar een ‘muzikale act’ voor het
eindoptreden.
Het project wordt op donderdagmiddag 21 april 2022 in de grote zaal
van Pathé Leidsche Rijn feestelijk afgesloten met een voorstelling,
waarin alle deelnemende groepen een optreden verzorgen. Omdat
we dit jaar voor de 10e keer het project uitvoeren zal het een extra
feestelijke voorstelling worden met als thema “Feest!”.
Voor de ouders van alle kinderen was er afgelopen maandag een
informatieavond.
Wij hebben er weer heel veel zin in om samen met de kinderen en
andere betrokkenen op een leuke manier aan de slag te gaan met
dit project en zo een bijdrage te leveren aan muziekonderwijs op de
scholen in de omgeving. Wij zullen u periodiek blijven informeren
over de voortgang van het project.
Namens het projectteam van “Muziek is de Basis!”,
Robert de Bruijne, Christine de Bruijne, Tamara Prins en Eveliene
Wormgoor

WORD MEELEEFGEZIN
MAAK EEN VERSCHIL IN HET LEVEN VAN EEN KWETSBAAR KIND
(ONLINE) INFORMATIEAVOND DINSDAG 23 NOVEMBER
Op dinsdag 23 november is er een informatieavond voor ouders
die meer willen weten over MeeleefGezin. Een MeeleefGezin (of
MeeleefStel/MeeleefSingle) vangt tijdelijk een dag per week en een
weekend per maand een kind op (tot circa 4 jaar oud) van ouders met
psychische problemen waardoor zij niet goed voor hun kind kunnen
zorgen. Bij u komt het kind tot rust, doet het positieve ervaringen op
en krijgt het de aandacht die een kind nodig heeft. Kortom: u geeft
een kwetsbaar kind een kansrijke toekomst.
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Als meeleefgezin staat u er niet alleen voor. Zorgprofessionals
begeleiden de koppeling van beide gezinnen en ook na de match
blijven zij betrokken om ondersteuning te bieden.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Kom dan naar de
vrijblijvende informatieavond op dinsdag 23 november.
Aanmelden kan via meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.nl. Via
dit mailadres kunt u MeeleefGezin ook bereiken voor overige vragen.
Kijkt u ook eens op de landelijke website van Stichting Meeleefgezin
www.meeleefgezin.nl voor meer informatie.

WEEK VAN DE PLEEGZORG 1 T/M 7 NOVEMBER
MeeleefGezin maakt onderdeel uit van Utregs Plekkie, een initiatief
van Koos, Spoor030 en informele zorg in Utrecht waarbij pleeg- en
steunouders worden gezocht voor kinderen die dat nodig hebben.
Tijdens de week van de pleegzorg staat Utregs plekkie – waaronder
meeleefgezin - in een pop-up store op Utrecht Centraal station.
De hele week komen er verschillende interessante sprekers langs
en zal er altijd iemand zijn die uw vragen kan beantwoorden. Het
programma staat op de website; www.utregsplekkie.nl.
Juul Wichgers, Sanne Benschop, Sylvia Hof, Barbara Sjamaar van
Buurtteamsutrecht.nl
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