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Sloop/ bouw en veiligheid 
Als u geregeld in het dorp komt, kunt u de 
vorderingen van de sloop en te zijner tijd van 
de bouw volgen. 
Mocht u zaken waarnemen met betrekking tot 
de veiligheid, dan vragen we u dat aan school 
te melden. Dat kan telefonisch als het haast 
heeft, of per mail (info@rkwbs.nl). 
Wellicht weten we niets van de onveilige 
situatie en kunnen we acteren op uw melding 
óf hebben we al actie ondernomen en kunnen 
we u informeren. 
 

Sint 
Het was weer een geslaagd Sinterklaasfeest! 
Allemaal mooie surprises gemaakt, er is 
uitbundig geknutseld. En veel stuiterende 
kinderen op het plein tijdens de aankomst van 
de Sint mét de Willibrordpieten 

 
 
Kerst 
Kerst staat in het teken van gezelligheid, 
samen delen en er voor elkaar zijn. Alle 
kinderen gaan op dinsdag 20 december, 
onder schooltijd, naar de Willibrordkerk. Zij 
zullen hier een compacte kerstviering houden 
met het verhaal en allerlei liedjes.  
Op woensdag 21 december is er het 
kerstdiner in de groep. Alle kinderen mogen 
in hun mooiste kleding naar school, nemen 
hapjes mee en delen alles samen. 
 
Op de laatste bladzijde van deze schoolbrief 
vindt u de uitnodiging voor de Italiaanse kerst 
op het plein voor ouders. 
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Werkzaamheden Pastoor 
Ohllaan/ Bottensteinseweg 
We hopen dat eind deze week de 
werkzaamheden op de Pastoor Ohllaan/ 
Bottensteinseweg worden afgerond. 
De dan aangepaste weg moet de 
verkeersveiligheid verhogen. Dat is fijn! 
 

Verkeersveiligheid 
We zijn blij met de aanpassingen in het kader 
van de verkeersveiligheid bij de 
Hindersteinlaan. In de afgelopen periode zijn 
daar rood- gele paaltjes geplaatst.  

  
 
Gevonden voorwerpen 
Volgende week worden de gevonden 
voorwerpen weer aan het hek van de Ohllaan 
gehangen. Dan is in de week voor de 
kerstvakantie het hek weer leeg en kunnen 
we ons helemaal in de kerstsferen wanen.  
 
 

Kerstvakantie 
Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen al 
vrij, dan start de kerstvakantie. 
We verwachten iedereen weer op school op 
maandag 9 januari. 
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Lichtjesroute Leidsche Rijn 
De Samenwerkende kerken uit de regio 
organiseren op 17 december 2022: 
Lichtjesroute Leidsche Rijn 2022. 
De Lichtjesroute is een met kaarsjes 
uitgestippelde wandelroute. De route start bij 
Castellum Hoge Woerd en is ongeveer 1.7 
km lang. Vanaf de startlocatie word je in 
groepjes mee op reis genomen door middel 
van een levend kerstverhaal. Onderweg zal je 
verrast worden door zang, theater en humor. 
De wandeltocht zal eindigen bij Kerk aan het 
Lint, waar je onder het genot van wat lekkers, 
het pasgeboren kindje Jezus kunt 
bewonderen. 
Deze kerstwandeling is bedoeld voor alle 
leeftijden. Voor de kinderen zijn er speciale 
extra opdrachten te doen tijdens en na de 
wandeling. Dit evenement is gratis 
toegankelijk en je hoeft je niet aan te melden 
vooraf. Het eerste wandelgroepje start om 
17:30 en de laatste wandelronde zal rond 
19:30 vertrekken vanaf Castellum Hoge 
Woerd. 
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