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Afgelopen maandag, bij de start van 
schooljaar 2022-2023 is ons nieuwe logo 
onthuld. Dit hebben we met de leerlingen 
gevierd. Iedereen kon getuigen zijn van de 
onthulling omdat deze in alle groepen te 
zien was door de Facebook live. 
 
Via social schools heeft u een linkje 
ontvangen, zodat u de onthulling ook kunt 
bekijken. 
 
Een nieuw logo betekent dat ook de lay out 
van de schoolbrief is gewijzigd.  
 

 
 
 

Start schooljaar 
Wat was het fijn om de kinderen weer te 
kunnen verwelkomen op school. Natuurlijk 

was het voor iedereen even wennen: op tijd 
het bed uit, een nieuwe juf of meester, een 
nieuwe klas en voor een aantal een ander 
schoolgebouw. Nu we allemaal weer weten 
waar we moeten zijn, vragen we jullie 
(ouders) om weer afscheid te nemen bij het 
hek. We merken dat het voor de kinderen 
onrustig is als er veel volwassenen op het 
plein staan. We maken natuurlijk een 
uitzondering voor net 4-jarigen. Maar ook 
daar willen we er naar streven om zo snel 
mogelijk het afscheid nemen bij het hek te 
laten plaatsnemen. De leraar staat op het 
plein klaar om uw kind op te vangen.  
Er is heel bewust gekozen voor andere 
starttijden voor de leerjaren op de Ohllaan.  
De kleuters mogen om 8.10 uur het plein op, 
de groepen 3 kunnen vanaf 8.15 uur het plein 
op en tot slot groep 8: zij kunnen vanaf 8.20 
uur het plein betreden. 
 

Medicatieverklaring 2022-
2023  
Mocht het noodzakelijk zijn dat uw kind 
medicatie onder schooltijd krijgt, dan vragen 
we ouders (per schooljaar) een formulier in te 
vullen en te ondertekenen, waarin zij 
toestemming geven om medicatie. Dit 
formulier kunt u bij via deze link ‘Verklaring 
medicijngebruik 2022-2023’ downloaden. 
Graag het formulier invullen en door uw kind 
laten afgeven bij de leraar of inscannen en 
mailen naar: info@rkwbs.nl. 

Hier is ruimte voor de titel  

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
https://drive.google.com/file/d/1H-zlpUtui5XgNspYTzP_X8cEqjCpMkVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-zlpUtui5XgNspYTzP_X8cEqjCpMkVG/view?usp=sharing
mailto:info@rkwbs.nl
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Er wordt dan een kopie in de klassenmap 
gedaan, zodat evt. invallers ook op de hoogte 
zijn. 
 
Maakt u met de leraar (via Social Schools of 
mail) afspraken over de het overdragen van 
de medicatie? 
 

Verlofformulier op site 
Als u voor uw kind verlof nodig heeft, dan 
vragen we u om een verlofformulier in te 
vullen. Deze kunt u op onze site vinden. 

 
Social Schools/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: 
● Social Schools (ouders van de groep van 

uw kind) 
● School website (www.willibrordschool-

vleuten.nl) 
● Social Media (facebook, twitter en 

instagram) 
● Schoolbrief (verschijnt tweewekelijks, 

wordt verstuurd naar ouders van de 

school en op de website geplaatst (als 
pdf) 

● 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) 
Mocht u vragen hebben of komt u er niet uit 
dan kunt mailen 
 
 
U-pas? 

 
Verzoek aan de ouders die een U-pas 
hebben die geldig is tot juli 2023: wilt u 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,--). 
 

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
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Zomerlezen 
Heeft uw kind meegedaan met zomerlezen? 
Dan graag het geleende boek bij de leraar 
inleveren. 
 
 
Vleuten- De Meern schoon 
Opgeruimd staat netjes, een wijze les voor 
onze kinderen voor het begin van het 
nieuwe schooljaar. 
Doe mee aan Vleuten-De Meern Schoon op 
17 september en draag bij aan een schone 
en veilige buurt voor u en uw kinderen. 
Kinderen hebben de toekomst en daarom 
brengen we graag de World Cleanup editie 
van Vleuten-De Meern Schoon onder uw 
aandacht. Samen zorgen voor een schone, 
veilige en gezellige buurt is het motto. 
Zwerfafval verminderen en het liefst 
uitbannen is een doel waar iedereen aan kan 
bijdragen. 
 
Door kinderen van jongs af aan te leren dat 
afval in de vuilnisbak hoort en niet in de 
natuur, kan een berg zwerfafval worden 
voorkomen. Helaas is het een feit dat vooral 
jongeren en jongvolwassenen voor een groot 
deel van het zwerfafval verantwoordelijk zijn. 
Vleuten-De Meern kent veel jonge gezinnen 

en ook al deze kinderen worden tieners. 
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat door 
een stukje bewustwording onze jeugd 
Vleuten-De Meern ook op termijn schoon en 
gezellig houdt. 
 
Van peuter tot pensionado; iedereen kan 
meedoen aan deze opschoonactie. Vanaf 10 
uur kun je een vuilknijper, vuilniszak en een 
hesje ophalen op een van deze locaties om 
daarna aan de slag te gaan om jouw buurt of 
waar je maar wilt zwerfvuil te prikken. Tot 
12.15 uur kun je het zwerfafval en het 
materiaal weer inleveren. Hoe lang je op pad 
gaat bepaal je natuurlijk zelf. Elke bijdrage is 
waardevol. Om 12.15 uur zal een kleine loterij 
zijn om het feestelijk af te sluiten. 
Starten kan op twee locaties: 
 
- PLUS Stefan Blom in De Meern 
(Veldhuizen) 
- Raadhuis Vleuten in Vleuten (Pastoor 
Ohllaan 39) 
 
Kortom: redenen genoeg om 17 september 
de handen uit de mouwen te steken in jouw 
buurt. 
  
Meedoen is super eenvoudig: je gaat 
naar www.vleutendemeernschoon.nl 

 

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