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Herfstvakantie 
De herfstvakantie is in aantocht. Vrijdagmiddag om 
14.15 uur sluiten de schooldeuren voor ruim een week. 
We wensen iedereen een fijne week toe. 

Studiedag 31-10 
Maandag 31 oktober, direct na de 
herfstvakantie is er een studiedag voor het 
hele team. Dan zijn alle leerlingen nog vrij. 

Ondertekening contracten 
sloop/nieuwbouw 
Mijlpaal in het proces naar het IKC Willibrord. 
13 oktober werden door Marjan van den 
Haak, bestuurder van Wijs! (stichting 
waaronder de Willibrordschool valt), Cees 
den Otter van Aannemersbedrijf P. van 
Leeuwen en Gerrit Noordermeer van Building 
services de contracten getekend voor sloop 
en nieuwbouw. Groep 6a vertegenwoordigde 
de 750 kinderen van de 

Willibrordschool. 

Afscheid museum de 
Paddenaar 

Al 20 jaar is het gebouw ‘De Paddenaar’ deel 
van onze school. Met de komst van de 
nieuwbouw is het nu zover dat dit deel van 
het gebouw gesloopt gaat worden. Dat laten 
we natuurlijk niet ongemerkt gebeuren! De 
Paddenaar heeft ontzettend veel leraren en 
leerlingen (en soms ouders van leerlingen) 
gehuisvest. We hebben de Paddenaar weer 
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vol leerlingen gezet; alle kinderen van de 
Willibrordschool (alle 750!) hebben zichzelf 
vereeuwigd op de muren van het gebouw. 
  

 
 
De school wil alle ouders uitnodigen om onze 
eregalerij te komen bewonderen. Er is een 
afscheidsmuur ingericht voor de ouders, waar 
zij ook een boodschap kunnen achterlaten.  
De feestelijke opening van de tentoonstelling 
is aanstaande vrijdag 21 oktober. Dan mag 
iedereen binnen een kijkje komen nemen. 
Bent u verhinderd? Geen probleem. De 
tentoonstelling blijft, dankzij de medewerking 
van de BSO van Kind en Co, volgende week 
ook toegankelijk.  

Opa’s en oma’s zijn dan ook van harte welkom!

 
 

. 
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Hoofdingang school 
Na de herfstvakantie vervalt de oude 
hoofdingang en hebben we de komende 
verbouwperiode een nieuwe hoofdingang. 
Afgelopen week heeft u, als u in de buurt 
was, misschien al gezien dat de nieuwe 
hoofdingang heel zichtbaar wordt. Vandaag 
wordt er de laatste hand aan gelegd. Vanaf 
dinsdag 1 november vragen we u deze 
ingang te gebruiken als u op school moet zijn. 
 

 
 

Andere toegangshekken en 
fietsplekken 
In verband met de aanstaande sloop, kan het 
achterste deel van het plein (deel waar de 
tafeltennistafels staan) niet gebruikt worden. 
Daarom gaan we op de Ohllaan de andere 
toegangshekken gebruiken. In de 
bijgevoegde tekening ziet u waar de 
kleuterleraren staan om de kleuters op te 

vangen (8.10-8.15 uur) en waar de groepen 
drie naar binnen gaan (8.15 u). 
Groep 8B en groep 8C  geldt dat er 
fietsenrekken komen aan de plantsoenkant 
buiten het plein. De groep 8-ers gaan 
allemaal via het hek bij het 
appartementencomplex naar binnen. Groep 
8B en 8C  lopen dan over het plein naar hun 
eigen ingang. Deze week wordt dit met de 
leerlingen uit groep 8 doorgenomen.  

 
Gevonden voorwerpen 
Deze week hangen de gevonden voorwerpen 
van de Ohllaan weer aan het hek van de 
school, bij de Hindersteinlaan in de bak die 
onder de trap bij de groepen 5 staat, en op 
Haarzicht op de tafels in de hal. 
Vrijdagmiddag gaat alles wat er nog hangt 
naar de Emmaus. 
 

Ziek of afwezig melden van 
uw kind  
Vanaf november is het mogelijk om uw kind 
via Social Schools absent of ziek te melden. 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
• u gaat naar Social Schools 
• u kiest onderin voor ’administratie’ 
• u klikt op de naam van het kind dat u ziek 

of absent wilt melden. 
• u kiest bovenin voor ‘absent melden’ 
• u komt in een scherm waarin u de datum 

kunt aangeven 
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• u kunt kiezen voor hele dag of bepaalde 
tijden 

• én u kunt de reden aangeven. 
 
U helpt ons als u vanaf nu deze mogelijkheid 
wilt gebruiken. 
 
Bij de redenen staat ook de mogelijkheid om 
aan te geven of het verlof voor een bruiloft of 
begrafenis is. Let op: voor deze aanvragen 
dient u altijd een verlofformulier in te dienen 
op school. Deze vindt u op onze site of kunt u 
op school langs halen. 
 
 

Verkeersveiligheid 
Trotseer het weer! Zes dingen om 
niet te vergeten in de herfst 
1. Check je fiets! 
Een veilige fiets is de basis om goed 
voorbereid op pad te gaan. Zorg dat je fiets 
veilig is, en kijk ook de fiets van je kind(eren) 
na. Dat kan met de VVN Fietscheck.  
 
 
2. Zorg voor goede verlichting 
Het wordt steeds vroeger donker. Check 
daarom je fietsverlichting, en zorg ook dat 
kinderfietsen goed verlicht zijn als jullie in het 
donker of bij schemer op de fiets stappen. Is 
je fietsverlichting stuk? Voorkom uitstelgedrag 
en plan gelijk een moment waarop je het kan 
(laten) repareren. Het is verstandig om 
reservelampjes (en batterijen) in huis te 

hebben. Mocht het nodig zijn kan je er tijdelijk 
een los lampje gebruiken. Oh ja, en ga je op 
pad? Vergeet dan niet je fietsverlichting aan 
te zetten. 'Straatverlichting aan = 
fietsverlichting aan'! 

 
 
3. Val op met je kleding  
Verlichting is belangrijk, maar wist je dat 
kleding ook helpt om goed zichtbaar te zijn in 
het donker of bij slecht weer? Is het buiten 
donker, dan valt lichtgekleurde kleding het 
beste op. Bij mist is donkergekleurde kleding 
juist het meest opvallend. Voor kinderen zijn 
jassen verkrijgbaar waar reflectie in zit, of 
gebruik een hesje om extra goed op te vallen. 
Denk er ook aan dat je ander verkeer goed 
kan zien. 
 
4. Let extra goed op anderen in het 
verkeer 
Ook al ben je goed zichtbaar, blijf altijd 
opletten en kijk bij slecht weer éxtra goed uit. 
In de herfst en winter hebben veel 
automobilisten last van beslagen autoruiten. 

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
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Ook regen en hagel kunnen ervoor zorgen 
dat een automobilist niet alles goed ziet. Ga 
er dus niet vanuit dat een automobilist jou als 
fietser altijd opmerkt. Zorg ook zelf dat je alles 
goed kan zien. Als je een muts, capuchon of 
sjaal draagt, moet je nog steeds goed over je 
schouder kunnen kijken.  
 
5. Draag een fietshelm 
Een fietshelm dragen is in Nederland niet 
verplicht, maar wel raadzaam. Als fietser in 
het verkeer ben je kwetsbaar bij een botsing 
of val. De fietshelm is een makkelijke manier 
om ernstig letsel te voorkomen. Wist je dat 
het dragen van een fietshelm de kans op 
ernstig letsel bij een botsing of val met 60% 
vermindert? Ook hebben fietsers met helm 
maar liefst 70% minder kans op dodelijk 
hoofd- of hersenletsel dan fietsers die geen 
helm dragen. De moeite waard dus, zeker 
ook voor kinderen. Lees meer over het 
gebruik van een fietshelm  
 
6. Laat je kind zelf fietsen (als het kan) 
Voor kinderen is het erg belangrijk dat ze 
ervaring opdoen in het verkeer. Zoveel 
mogelijk zelf oefenen met fietsen dus! Daarbij 
hoort ook oefenen met fietsen als het regent 
of waait. Wees in de herfst extra voorzichtig 
met kinderen in het verkeer. Zorg voor goede 
regenkleding, stevige schoenen en vertrek op 
tijd van huis, zodat je onderweg niet hoeft te 
haasten. Is het erg glad buiten of vindt je kind 
het nog spannend? Ga dan lopen en ga 
samen op een rustig moment oefenen. Zo zal 

je kind stapje voor stapje met vertrouwen aan 
het verkeer deelnemen! 
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