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Beste ouder(s),
verzorger(s),

We hopen dat iedereen heeft genoten van een
welverdiende vakantie ondanks eventuele herstelvaccinatiebewijzen of PCR testen. En dat iedereen weer
gezond aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.
Wij hebben niet stilgezeten en hebben er weer zin in!
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CORONA EN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Helaas zijn we nog niet van corona af. Er is besloten om een aantal
aanpassingen te handhaven.
Dat betekent:
Ouders komen nog niet op het plein bij het halen en brengen.
Uitzonderingen zijn de net startende kleuters. Daar mogen
de ouders de eerste keer meelopen naar de klas. Dit wordt in
overleg afgesproken.
Kleuters worden op het plein opgehaald (8.10-8.15) en 			
weggebracht, op aangewezen plekken door de leraar.
De kinderen van de groepen 3 worden de eerste periode, 		
net als de kleuters, door de leraar van het plein opgehaald 		
(8.15-8.20) op de aangewezen plekken. Aan het eind van 			
de dag worden zij ook weer naar het schoolplein gebracht.
Groepen 4 mogen van 8.15-8.20 naar binnen.
Groepen 5 en 8 om 8.20-8.25 inloop.
Bungalow van 8.15 tot 8.25 inloop.
Haarzicht van 8.05 tot 8.25 inloop.
Kinderen die naar de BSO gaan, melden zich bij de 				
betreffende BSO op het schoolplein. De kleuters en groep 3 		
leerlingen worden daar door hun leraar heengebracht.
De Paddenaar wordt afgesloten voor auto’s rond de breng en
haaltijden.
De geplande informatieavonden worden online georganiseerd.
Bij de startgesprekken willen we ouders op school uitnodigen
(tenzij zij aangeven dat niet te willen).
Bijgevoegd een plattegrond van het hoofdgebouw met daarop
welke groepen door welk het schoolplein opkomen.
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NIEUWE BESLISBOOM VAN HET RIVM (CORONA)
Er is een nieuwe versie van de beslisboom.
Via deze link kunt u de versie van 20 augustus j.l. inzien.
In this link you can find the new decision tree.

START VAN HET SCHOOLJAAR
In de Paddenaar (het lage gedeelte van het hoofdgebouw) zijn vier
groepen 4 en twee groepen 5 te vinden.
De kleutergroepen treft u op de hele benedenverdieping van de
nieuwbouw (hoge gedeelte van de school) aan. In de hal bij de
speelzaal zijn de groepen paars, wit, roze en blauw te vinden. In de
hal dicht bij de hoofdingang de groepen geel, groen, lichtblauw en
oranje.
Op de eerste verdieping vindt u de groepen 3 en de groepen 8.
In de tijdelijke huisvesting aan de Hindersteinlaan vindt u de
volgende groepen: 5a, 6b, 6d en 5d.
Tot slot zijn de groepen 7 en 6a en 6c te vinden op Haarzicht.
Tot volgende week!
Team van de Willibrordschool
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PERSONELE WIJZIGINGEN
Net voor de vakantie heeft juf Edith (groep geel) besloten om op een
andere school te gaan werken. We wensen haar veel succes bij haar
nieuwe werkgever. Dit betekende dat er een aantal verschuivingen
in onze personeelsbezetting hebben plaatsgevonden.
Juf Karin gaat 4 dagen werken in groep geel. Op vrijdag is juf
Vera aanwezig. In groep groen hebben we naast juf Lisanne op
donderdag en vrijdag juf Marja. Juf Marja is op maandag en dinsdag
in groep roze. En tot slot gaat juf Trudy op woensdag in groep blauw
werken.

SOCIAL SCHOOLS
Vanaf dit schooljaar gaan wij op op de Willibrordschool werken met
Social Schools. Social Schools is een compleet veilige en afgesloten
communicatie-app voor scholen, kinderen en ouders. Zo helpt
deze schoolapp ons o.a. met de communicatie met u als ouders en
verhoogt het de ouderbetrokkenheid.
Waarom gaan wij werken met Social Schools?
Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Wij hebben de
afgelopen jaren Parro gebruikt als communicatiemiddel. Omdat
de andere scholen binnen onze stichting werken met Social
Schools, biedt dit systeem onze school meer mogelijkheden in de
communicatie tussen de scholen. Daarom gaan wij Parro vervangen
voor Social Schools.
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Via Social Schools zal u op de hoogte gehouden worden over het wel
en wee van uw kind(eren) in de groep. U bent lid van de groep van uw
kind(eren) en de algemene groep.
Waar is Social Schools voor bedoeld?
Het managementteam en de leraren sturen afwisselend informatie
zoals foto’s, filmpjes van situaties in de klas, geschreven tekstberichten,
uitnodigingen voor evenementen en de schoolbrief. U bepaalt zelf of
u dit via de app of via de mail ontvangt.
Wij respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor vragen wij u in
de app aan te geven of u al dan niet toestemming geeft voor het
gebruik van foto’s en gegevens over uw kind in deze beveiligde
schoolomgeving. Alle informatie, waaronder foto’s, video’s en
tekst, is met de beste professionele intenties geplaatst door de
Willibrordschool. Wij overwegen bij alles of dit geschikt is om in het
portaal te plaatsen. Als u iets ontdekt waarover u twijfelt, meldt u dit
bij de desbetreffende leraar én directie.
Indien wij iets persoonlijks willen bespreken met u over uw kind(eren),
blijven we de e-mail gebruiken of wordt u zoals gewoonlijk via de
telefoon benaderd.
Wat verwachten wij van u?
Social Schools is een veilig afgesloten platform. Alleen ouders die
toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in deze
omgeving. Alle rechten van tekst en beeld liggen bij de Willibrordschool.
In de beveiligde omgeving van Social Schools gaan wij zorgvuldig
om met deze informatie. Wij hebben een verwerkersovereenkomst
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afgesloten met Social Schools waarbij wordt voldaan aan de wetgeving
van de AVG. Wij verwachten ook dat u de regels rondom privacy en het
verspreiden van online materiaal respecteert. Wij verwachten dat alle
gebruikers binnen het portaal een positieve, opbouwende, realistische en
zinvolle manier van communiceren na staan. Er worden geen negatieve
berichten en/of anderszins schadelijke (beeld)materialen geplaatst die
nadelig kunnen zijn voor individuele leerlingen en de school. Er wordt
binnen het portaal met elkaar gecommuniceerd, niet over elkaar!
Schelden, discrimineren, bedreigen en seksueel getinte communicatie
zijn op geen enkele wijze geoorloofd. U spreekt ons erop aan en wij u.
Tot slot …
Wij ondersteunen u, om op een mediawijze manier Social Schools in te
zetten. Helpt u mee om dit zo goed mogelijk te laten verlopen?
Implementatie
In deze laatste vakantieweek (week 34) ontvangt u per e-mail uw
persoonlijke inloggegevens voor Social Schools. Na het downloaden van
de app op uw telefoon of tablet kunt u met deze gegevens inloggen.
Omdat wij ons ervan bewust zijn dat iedereen nog moet wennen aan
deze nieuwe vorm van communicatie, zullen wij t/m eind september
zowel in Social Schools als per e-mail naar u communiceren. Het streven
is om vanaf 1 oktober alleen nog via Social Schools te communiceren
behalve leerling-specifieke communicatie.
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SCHOOLTIJDEN
Voor de kleuters en groep 3: De kleuterleraren staan om 8.10 u op het
plein om de kleuters bij het hek te ontvangen. Zij gaan om 8.15 u met
de kinderen naar binnen. De leraren van groep 3 staan om 8.15 u op het
plein om de (net) groep 3 kinderen bij het hek op te vangen. Zij gaan om
8.20 u met de kinderen mee naar binnen.
De groepen 4 gaan zelfstandig tussen 8.15 en 8.20 naar binnen.
Alle andere kinderen komen tussen 8.20 en 8.25 uur op school. Zij gaan
zelfstandig naar de klas.
Bijgevoegd is er een plattegrond met daarop aangegeven welke hekingang de groepen op de hoofdlocatie gebruiken.

LUNCHEN
Alle groepen 1-2 gaan om 11.30 uur lunchen met een medewerker van
Lunchkidz. Om 12.00 uur komt de leraar weer in de klas en beginnen de
lessen weer. De kinderen zijn alle dagen om 14.10 uur uit.
De groepen 3 en 4 lunchen met de leraar om 11.45 uur en spelen met
medewerkers van Lunchkidz buiten tussen 12.00-12.30 u (tenzij het slecht
weer is, dan blijven de kinderen binnen met Lunchkidz). Dan heeft de
leraar pauze. Om 12.30 u is de leerkracht terug in de klas en start het
middag-programma.
Voor kinderen in groepen 5 en groepen 8 in het hoofdgebouw:
Alle bovengenoemde groepen gaan om 12.15 uur lunchen met de leraar.
Om 12.30 u gaan de kinderen onder begeleiding van een medewerker
van Lunchkidz buiten spelen en heeft de leerkracht pauze.
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Om 13.00 u is de leerkracht terug in de klas en start het middagprogramma.
Voor kinderen in groepen 5 en 6 op de locatie Hindersteinlaan:
De groepen 5 gaan om 11.45 uur lunchen met de leraar.
Om 12.00 u gaan de kinderen onder begeleiding van een medewerker
van Lunchkidz buiten spelen en heeft de leraar pauze.
De groepen 6 gaan om 12.15 uur lunchen met de leraar.
Om 12.30 u gaan de kinderen onder begeleiding van een medewerker
van Lunchkidz buiten spelen en heeft de leraar pauze.
Voor kinderen in groepen 6 en 7 op de locatie Haarzicht:
Alle kinderen lunchen om 12.15 uur met de leraar.
Om 12.30 u gaan de kinderen onder begeleiding van medewerkers van
Lunchkidz buiten spelen en heeft de leraar pauze.

ETEN EN DRINKEN
Denkt u aan het meegeven van een 10 uurtje (fruit en drinken) en eten
en drinken voor de lunch? Het drinken van de lunch wordt dagelijk in de
koelkast gezet.
Er is helaas geen schoolmelk meer op onze school. Dus als uw kind in
het verleden schoolmelk had, dan graag vanaf nu drinken meegeven.
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INFORMATIEAVONDEN
De komende twee weken zijn er informatieavonden voor de groepen.
In verband met de corona maatregelen, kunnen we nog geen groepen
ouders op school uitnodigen. We organiseren op de onderstaande
avonden een Meet voor de groepen. Via Social Schools (en nu ook via
mail) ontvangt u van de leraar een link om bij deze meet aan te sluiten.
De leraar informeert u over de dagelijkse gang van zaken, bijzonderheden
van het leerjaar en andere relevante dingen.
De avonden beginnen om 19.00 u. De data van de informatieavonden
staan in de agenda van Social Schools

STARTGESPREKKEN
De startgesprekken worden gevoerd in de derde en vierde schoolweek
(van 12 september tot en met 23 september). De startgesprekken worden
weer fysiek op school georganiseerd. Meer informatie en het inschrijven
via Social Schools wordt u geïnformeerd door de leraar van uw kind.

LUIZENCONTROLE 2021-2022
Normaal gesproken willen we alle kinderen na iedere vakantie op
hoofdluis controleren. Daarvoor hebben we ouders nodig die ons helpen!
Duidelijk is dat de luizencontrole op dit moment nog niet door hulpouders kan worden gedaan. Fijn als u zelf uw kind controleert, voordat
uw kind naar school komt. Via dit linkje kunt u het instructiefilmpje ‘hoe
raak ik luizen kwijt’ bekijken.
Mocht er sprake zijn van hoofdluis, dan vragen we u te gaan behandelen
en melding te maken bij de leraar van uw kind.

10 | Schoolbrief 0

www.willibrordschool-vleuten.nl

info@rkwbs.nl

GYMMEN
Via de leraar ontvangt u informatie wanneer uw kind gym heeft en waar
hij/ zij gebracht/gehaald kan worden bij de gymzaal.
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