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CORONA OP DE WILLIBRORDSCHOOL
Onze school is de afgelopen periode geconfronteerd met een flink
aantal coronabesmettingen onder leerlingen en leraren. Er zijn 4
groepen in quarantaine geplaatst geweest. In verschillende andere
klassen zitten broertjes of zusjes thuis, vanwege het positieve
testresultaat van een gezinslid.
Inmiddels zijn de meeste leerlingen weer op school.
Vanaf komende maandag is het niet meer nodig dat de hele klas in
quarantaine gaat bij één besmetting in de klas. We zijn blij dat dat
de regels op een veilige manier versoepeld kunnen worden en dat
zo veel mogelijk kinderen onderwijs kunnen volgen op school. De
GGD besluit op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen
er nodig zijn bij een coronabesmetting op school.
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AANMELDEN VOOR DE BASISSCHOOL
Het aanmelden voor onze school gaat veranderen, daarover zijn met
besturen van Utrechtse scholen en de gemeente Utrecht afspraken
gemaakt. Als uw kind na 1 oktober a.s. 3 jaar wordt, valt hij/ zij onder
de nieuwe regeling en dient u uw kind via naardebasisschool.utrecht.
nl (geen www!) aan te melden.
Als er op school al broertjes of zusjes zitten, hoeft u zich geen zorgen
te maken. Dan wordt het jongere kind op dezelfde school geplaatst.

Stap 2

SCHOOLREIS EN KLEUTERDAG
Dit jaar gaan de groepen 3 & 4 met de bus naar Linnaeushof. Een
dag spelen in het park en pret maken met z’n allen. Ze nemen wel
gewoon het 10-uurtje en lunch mee. Rond 16.30 worden de bussen
weer terug verwacht. Houdt bij het uitzwaaien en ophalen rekening
met de 1,5 meter afstand!
Om veel leuke activiteiten te kunnen bekostigen vragen we van alle
ouders een ouderbijdrage. Zie onderstaande brief. Voor de Engelse
versie van de factuur, zie bijlage.
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BRIEF VAN DE OUDERVERENIGING

Aan de ouder(s)/verzorger(s)
Het schooljaar is weer gestart en ook dit jaar zullen er weer
activiteiten door de Oudervereniging worden georganiseerd. Het
gaat om extra activiteiten die buiten het gewone lesprogramma
vallen. De school ontvangt van de overheid alleen de kosten
voor het lesprogramma. Om de extra activiteiten toch te kunnen
aanbieden, vraagt de oudervereniging aan de ouders/verzorgers
een vrijwillige bijdrage. Van de ouderbijdrage worden verschillende
leuke activiteiten betaald. Activiteiten zoals Kleuterdag, Schoolreisje
(groepen 3 – 4), Willibrorddag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Bosdagen,
Kleuterpyjamafeest en eindfeest groep 8.
De

ouderbijdrage

is

niet

wettelijk

verplicht,

maar

zonder

ouderbijdrage zal het moeilijker worden al deze activiteiten uit te
kunnen voeren. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks
opnieuw vastgesteld. Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld
op € 45,- per kind, dit betekent dat de bijdrage niet verhoogd is.
De ouderbijdrage kan worden betaald via onderstaande link:
https://ov-willibrordschool-vleuten.nl/
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We stellen het op prijs als het bedrag binnen 14 dagen is
overgemaakt.
Voor het schoolkamp van groep 8 vragen wij een extra bijdrage. De
betreffende ouders krijgen hiervan apart bericht.
Op de algemene ledenvergadering van de oudervereniging wordt
verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage.
Deze ALV is voor alle ouders toegankelijk en zal dit jaar plaatsvinden
op 23 november 2021.
Bent u in het bezit bent van een U-pas dan kan de ouderbijdrage
teruggevraagd worden bij de gemeente. U dient een kopie van deze
pas per mail in te leveren bij de administratie van school (info@
rkwbs.nl), zij verzorgt dan deze aanvraag. Let op: u moet elk jaar

SOCIAL SCHOOLS

opnieuw een kopie van de U-pas inleveren!
Bent u niet in het bezit van een U-pas maar kunt u om een of
andere reden de ouderbijdrage niet betalen dan kunt u ook
gespreid betalen. Indien u dat wenst kunt u contact opnemen met
de penningmeester. In overleg worden dan passende en discrete
afspraken gemaakt.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij op
onderstaand mailadres bereiken!
Met vriendelijke groet,
namens

het

Dagelijks

Bestuur

van

de

Oudervereniging

Willibrordschool
Esther de Rooij, Penningmeester Oudervereniging
penningmeesterwillibrordov@hotmail.com
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SPAAR MEE VOOR DE SCHOOLBIEB
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je
schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren
door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met
fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021)
een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school.
De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20%
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan
onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten
we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

STARTGESPREKKEN
Deze en volgende week zijn de startgesprekken. VAnaf groep 5 zijn de
leerlingen aanwezig bij het gesprek.
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PRIVACY- HERHAALD BERICHT
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:
1. Social Schools (ouders van de groep van uw kind)
2. School website (www.stbonifatius.nl)
3. Social Media (facebook, twitter en instagram)
4. Schoolbrief (verschijnt tweewekelijks, wordt verstuurd naar
ouders van de school en op de website geplaatst (als pdf)
5. Schoolgids (verschijnt 1x per jaar en staat als pdf op de website)
6. Youtube (beveiligde omgeving)- Youtube (beveiligde
omgeving)-bij activiteiten worden door de leraar soms filmpjes
gemaakt, die beveiligd op Youtube worden weggezet. De link
wordt alleen met de ouders van de groep gedeeld.
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)
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SCHOOLGRUITEN EN TRAKTATIES
Sinds 2010 zijn wij een officiële SchoolGruiten school.
Het woord schoolGruiten komt van GRoente en frUIT etEN op school.
Waarom op school? Kinderen onder de twaalf jaar eten nog steeds te
weinig groenten en fruit, minder dan de helft van de aanbeveling per
dag.
Het snacken van groenten of fruit in de klas, samen met de juf of meester,
levert een gezellig moment op waar kinderen graag aan meedoen.
Zelfs ‘lastige’ groenten- en fruit eters doen mee; want zien eten, dóet
eten! Ook durven kinderen in de klas sneller onbekende groenten- en
fruitsoorten uit te proberen. Prima voor hun smaakontwikkeling!
Alle schooldagen zijn ‘gruitdagen’.
Het is de bedoeling dat de leerlingen iedere dag een portie groente of
fruit mee naar school krijgen, die zij met elkaar in de klas opeten tijdens
de ochtendpauze. Dat kan een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een
schaaltje aardbeien of druiven zijn. Een handvol cherry-tomaatjes, een
stuk komkommer, een wortel of paprika kan natuurlijk ook.
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TRAKTATIE
Als kinderen jarig zijn dan mogen ze op school trakteren. Ook hierbij
dringen we er bij u op bovenstaande en tevens om rekening te houden
met de gebitten van de kinderen. Na het trakteren duurt het immers
even voor de kinderen hun tanden weer kunnen poetsen. Graag dus
gezonde traktaties. http://www.gezondtrakteren.nl/

SCHOOLPROJECT VERBROEDERING
De komende werken schoolbreed aan het project Verbroederen. Dit
project is ontwikkeld is samenwerking en ter ere van het 550 jarige
bestaan van het Broederschap in Vleuten en Haarzuilens. Alle leerlingen
zullen een excursie gaan maken naar een historisch gebouw in onze
directe omgeving. Wat zou het leuk geweest zijn als we jullie allemaal
hadden kunnen uitnodigen op school! Zodat de kinderen konden laten
zien wat ze gemaakt en geleerd hebben. Jammer genoeg durven we
gezien de laatste ontwikkelingen rondom besmettingen dit nog niet
aan.
Maar we gaan natuurlijk op zoek naar andere manieren om jullie
deelgenoot te maken van dit mooie project. We hopen dit voor de
herfstvakantie te kunnen afronden. En we houden jullie op de hoogte.
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ZOMERLEESBOEKEN INLEVEREN
Mocht uw kind mee hebben gedaan aan het Zomerlezen en het geleende
boek nog niet hebben ingeleverd zou u dit dan alsnog willen doen? Dit
mag gewoon bij de nieuwe leerkracht. Alvast bedankt!

WORD MEELEEFGEZIN EN HELP EEN
KWETWSBAAR UTRECHTS KIND
(online) informatieavond dinsdag 28 september 19.30 uur
MeeleefGezin (of MeeleefStel / MeeleefSingle) richt zich op kinderen van
0 tot en met 4 jaar van ouders met psychische problemen. Deze kinderen
krijgen op vrijwillige basis een gezin dat het kind een vaste dag per week
en een weekend per maand opvangt, het MeeleefGezin. Het kind doet
positieve ervaringen op in deze vertrouwde en stabiele tweede omgeving.
Dit stimuleert de gezonde ontwikkeling van het kind.
Professionals uit Utrecht zijn betrokken bij de screening en training van
de MeeleefGezinnen. Zij zijn verantwoordelijk voor het matchen van
de kinderen met een MeeleefGezin, op basis van de wensen van beide
gezinnen. Ook na de match blijven zij betrokken om te ondersteunen bij
het opbouwen van de relatie tussen MeeleefGezinnen, kinderen en hun
ouders.
Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd en zou u iets willen
betekenen voor deze kinderen? Meld u dan aan voor de vrijblijvende
online informatieavond op
dinsdag 28 september 19.30 uur via Meeleefgezinnen@
buurtteamsutrecht.nl.
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