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AANTAL GROEPEN VOLGEND SCHOOLJAAR
Voor het komende schooljaar zijn er vier groepen 8, drie groepen 
7, vier groepen 6, vier groepen 5, vier groepen 4, vier groepen 3 en 
8 kleutergroepen. Dat zijn in totaal 31 groepen.

FORMATIE (LERAREN) 
Marny Franssen gaat werken op de Twaalfruiter en Petra Chardon 
gaat werken op een andere school buiten onze stichting.
Daarnaast nemen we afscheid van Anneke Lemmens en Jasmijn 
Claessen, zij gaan het onderwijs verlaten. We wensen hen allemaal  
succes toe!
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Beste ouder(s),
verzorger(s),

WENNEN VOLGENDE WEEK WOENSDAG 
Volgende week woensdag 29 juni is het wenmoment in de ochtend. 

U krijgt hier eind deze week een aparte brief over.

http://www.willibrordschool-vleuten.nl
mailto:info%40rkwbs.nl?subject=


De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om een goed en 
sterk team samen te stellen voor komend schooljaar. Ondanks het 
nijpende lerarentekort kunnen we zeggen, dat er belangstelling is 
om op de Willibrordschool te komen werken en dat het ons gelukt is 
om een sterk team samen te stellen voor volgend schooljaar.  
 
Intern hebben we altijd eerst een mobiliteitsronde. Tijdens deze 
ronde kunnen teamleden aangeven op welke locatie ze volgend 
jaar zouden willen werken. We verwelkomen nieuwe collega’s die 
het profiel kennen en die samen met ons de ambitie hebben om de 
Willibrordschool in al zijn facetten verder te laten groeien. Zo starten 
Lotte Oosterheerd, Emmeline Arkesteijn, Viona Vergeer en Ashwin 
van Hilten op onze school.
• Lotte Oosterheerd wordt leraar van groep 6b, Sophie Lau is er één 

dag
• Emmeline Arkesteijn wordt leraar in een groep 8b en 8d (in beide 

groepen twee dagen)
• Viona Vergeer komt in groep roze werken, naast Marja Scholten
• Ashwin van Hilten komt ons team in groep 5d versterken.

Op dit moment hebben we nog wel een fulltime vacature. Daarom 
ziet u in groep 5b op donderdag en vrijdag Zanri (vacature) staan. 
Zanri is onderwijsassistent en zal tot de vacature is ingevuld de groep 
begeleiden. In groep 5c zal Patricia (leraar) voor de groep staan tot 
de vacature is ingevuld. 
De ouders van de betreffende groepen worden nog apart 
geïnformeerd over de aanpak van dit scenario.
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Hoe staan we ervoor met onze school? Zijn we op koers, geven we 

goed les? Het zijn vragen die bij de studiedag van 20 juni aan bod 

kwamen. Toetsen en cijfers zijn niet alles maar geven wel een goed 

beeld hoe we bij de start van het schooljaar 22-23 meteen de goede 

dingen kunnen doen. Met een goede overdracht en met de juiste 

plannen kunnen we meteen aan de slag in augustus. 

Ook de ervaringen van het eerste thema NKC zijn gedeeld. Wat 

is nog lastig en wat vind je goed gaan? Met een onderlinge 

uitwisseling leerden we veel van elkaars ervaringen. 

STUDIEDAG MAANDAG 20 JUNI
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We kunnen u al mededelen welke leraren voor welke groepen les 

geven. Als de groepen herverdeeld zijn, dan heeft uw kind vandaag 

de namenlijst van de klasgenoten mee naar huis gekregen. Eind 

deze week zullen ook de overige groepen de lijst met voornamen 

van de klasgenoten en naam van de toekomstige leraar mee naar 

huis krijgen.

In deze link ziet u de werkdagen voor de groep  en de voornamen 

van de leraren. Hier ziet u ook de locatie waar de groep les krijgt.

WELKE JUF OF MEESTER EN WAAR?

https://drive.google.com/file/d/11Wm01lKODScxGrmXk6I_xKU0VckbIYAr/view?usp=sharing
http://www.willibrordschool-vleuten.nl
mailto:info%40rkwbs.nl?subject=


GEDIPLOMEERDE VERKEERSREGELAARS
In de afgelopen periode hebben Piet en Roemie de cursus 
verkeersregelaar gevolgd. Vandaag hebben zij beiden hun examen 
gehaald!
Morgenochtend staan onze kanjers weer op de driesprong verkeer 
te regelen.
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AVONDVIERDAAGSE 

Er zijn vrijdag 350 medailles uitgedeeld aan alle kanjers die 

hebben meegelopen met de avond4daagse! De ene avond 

liepen we wat sneller dan de andere avond, maar al het applaus 

op vrijdag heeft iedereen verdiend. Dank aan alle begeleiders!
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KLEUTERSLAAPFEEST 
Wat was het een feestje! Alle oudste kleuters 
mochten op school slapen. Eerst naar de 
brandweer en ook nog liedjes zingen bij 
het kampvuur voor het slapen gaan. Deze 
kleuters zijn er klaar voor om volgend 
schooljaar naar groep 3 te gaan! 

Na een super geslaagd kamp, maken de kinderen uit groep 8 

zich op voor de Musical. Volgende week dinsdag, woensdag en 

donderdag gaan de groepen deze opvoeren voor hun ouders en 

familie. Altijd spannend… ;-)

Op dinsdag 5 juli zal het eindfeest van groep 8 zijn, Alle groepen 

worden uitgenodigd om afscheid te nemen van school en 

leerkrachten. Dit wordt afgesloten met een groot feest, met DJ! 

Verdere info volgt nog.

MUSICAL EN EINDFEEST GROEP 8
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Het einde van dit schooljaar nadert. In de eerste week van de 

zomervakantie wordt de omgeving van Social Schools aangepast naar 

het nieuwe schooljaar. Dat betekent dat u vanaf 9 juli niet meer bij de 

foto’s en berichten van dit schooljaar kunt. Wilt u iets bewaren? Zorg 

dan dat u dat voor 9 juli hebt gedownload.

SOCIAL SCHOOLS
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Volgende week donderdag wordt er een hoogwerker geplaatst 

voor de kerk. De fietsers en voetgangers moeten extra opletten 

en alleen over de Paddenaar gaan die ochtend.

HOOGWERKER BIJ DE KERK
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