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Ons onderwijs 
Op de Willibrordschool hebben we hoge 
verwachtingen van onze leerlingen. Leraren 
die hoge verwachtingen uitspreken aan hun 
leerlingen blijken een constructieve bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling en het leren 
van kinderen. Christine Rubie-Davies uit 
Nieuw -Zeeland deed er onderzoek naar. 
Lees hier het artikel uit de Didactief waarin 
Davies uiteenzet hoe hoge verwachtingen 
werken.  
 
 
Schoolgids 2022-2023 
De schoolgids voor dit schooljaar is 
goedgekeurd door de MR en kunt u vinden op 
onze site: www.willibrordschool-vleuten.nl  
 
 
Kleuterdag 
Vrijdag 23 sept is de jaarlijkse Kleuterdag. Dit 
jaar is het thema: Regenwoud. Alle kleuters 
mogen verkleed naar school. Ze hoeven géén 
eten/drinken mee te nemen naar school. 
Het wordt een leuke dag met spelletjes en 
workshops die in het teken staan van dieren 
& het regenwoud.  
 
 
 

Schoolreisje groepen 3 & 4 
Dit jaar gaan de groepen 3 & 4 met de bus op 
schoolreisje. Vrijdag gaan de leerlingen met 
bussen naar De Spelerij in Dieren. Een dag 
spelen in het park en pret maken met z’n 
allen. Wilt u uw kind wel het 10-uurtje en 
lunch meegeven? En vergeet niet om 
reservekleding in de tas te stoppen. Rond 
16.30 uur worden de leerlingen weer terug 
verwacht in Vleuten. Houd bij het uitzwaaien 
en ophalen de verkeersveiligheid in de gaten.  
 
 
Studiedag 28 september 
Woensdag 28 september heeft het team een 
studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. 
 
Oproep verkeersveiligheid 
voor alle ouders en speciaal aan de 
ouders met een kind op de 
Hindersteinlaan 
We zijn op zoek naar ouders die willen 
meedenken over de verkeersveiligheid 
rondom de tijdelijke huisvesting aan de 
Hindersteinlaan. 
Op dit moment staan er iedere ochtend drie 
teamleden van de Willibrordschool buiten om 
het verkeer te regelen bij de Pastoor Ohllaan/ 
Bottensteinse weg (1 persoon) en bij het 
zebrapad van de Hindersteinlaan (2 
personen).  

Schooljaar 2022-2023  

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
https://didactiefonline.nl/artikel/yes-you-can#:%7E:text=Christine%20Rubie%2DDavies%20is%20hoogleraar,Expectation%20Teacher%3A%20Raising%20the%20Bar.
http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
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Binnenkort is Piet anderhalve week afwezig. 
Dat betekent dat we deze service dan niet 
kunnen leveren. 
Natuurlijk zijn we als school in gesprek met 
de gemeente Utrecht. Zij delen onze zorg, en 
bespreken de verkeerssituatie in Vleuten 
intern. 
Graag willen we samen met ouders die de 
verkeersveiligheid een belangrijk item vinden, 
nadenken over goede structurele 
oplossingen.  
Wie van u sluit aan bij een bijeenkomst op  
Donderdagochtend 29 september om 8.30 
u op onze locatie Hindersteinlaan? 
We nodigen u van harte uit! 
Graag aanmelden via: info@rkwbs.nl 
 

Smart watches 
We merken dat steeds meer kinderen op 
school een smartwatch, inclusief GPS, 
dragen. 
De schoolafspraak, net zoals bij mobiele 
telefoons, is dat de horloges offline staan bij 
binnenkomst. We willen u verzoeken om dit 
met uw kind door te nemen zodat hij/zij weet 
welke actie hij/zij hiervoor moet doen. En aan 
u het verzoek om onder lestijd geen contact 
proberen te zoeken via het horloge. Mocht u 
dringende zaken hebben, dan kunt u dit doen 
via het schoolnummer.  
 
 
 
 

Wordt meeleefgezin 
Informatieavond MeeleefGezin 27 
september 
Op dinsdag 27 september maart houdt 
Stichting Meeleefgezin van 19.30 – 21.00 uur 
een online informatieavond voor ouders die 
meer willen weten over het worden van 
MeeleefGezin. Een MeeleefGezin (of 
MeeleefStel/MeeleefSingle) vangt tijdelijk een 
dag per week en een weekend per maand 
een Utrechts kind (tot circa 4 jaar oud) op van 
ouders met psychische problemen zoals een 
depressie, waardoor zij niet goed voor hun 
kind kunnen zorgen. 
Zou u iets willen betekenen voor deze 
kinderen en wilt u meer weten over het 
worden van MeeleefGezin? Meld u dan aan 
voor de vrijblijvende online informatieavond 
via Meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.
nl. Neem ook vast eens een kijkje 

op www.meeleefgezin.nl voor meer 
informatie. 
.  

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
mailto:Meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.nl
mailto:Meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.nl
http://www.meeleefgezin.nl/


 

Schoolbrief 3  |  www.willibrordschool-vleuten.nl  |  info@rkwbs.nl  4 

 

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

	Ons onderwijs
	Schoolgids 2022-2023
	Kleuterdag
	Schoolreisje groepen 3 & 4
	Studiedag 28 september
	Oproep verkeersveiligheid
	voor alle ouders en speciaal aan de ouders met een kind op de Hindersteinlaan

	Smart watches
	Wordt meeleefgezin

