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Ons onderwijs 
Afgelopen woensdag 28 september had ons 
team samen met de scholen van onze 
Stichting Wijs! een studiedag. Onze 
studiedagen zijn altijd gericht op de visie. Een 
dag lang leerden wij over hoe we onze 
leerlingen nog beter kunnen bijstaan in het 
leerproces. We vertelden vorige schoolbrief al 
dat we werken aan onderwijs dat bewezen 
werkt. De studiedag werd geopend door 
Pedro de Bruyckere.  
 
Pedro De Bruyckere is pedagoog en docent 
aan de Arteveldehogeschool in Gent. 
Daarnaast is hij postdoctoraal onderzoeker 
aan de Universiteit Leiden. Hij schreef 
verscheidene internationaal gekende boeken 
waarin hij de meest hardnekkige mythes over 
onderwijs en opvoeding ontkracht. Zijn 
onderzoek werd onder meer gepubliceerd in 
American Educator. 
 
Vorig jaar bracht hij het boek ‘ Bijna alles wat 
je moet weten over psychologie van kinderen 
en jongeren’ uit. Een eerlijk boek over wat wel 
en niet bewezen of weerlegd is in de 
psychologie omtrent jongeren en kinderen. 
Wij als leraren hebben dit boek allemaal 
gekregen en gelezen. Los van het feit dat het 
een interessant boek is, is het vooral ook erg 
bruikbaar in onze dagelijkse praktijk. Zijn 
presentatie was vermakelijk en zeer 
amusant.  
 

Hier een link naar het boek. En hier een link 
naar de Tjipcast waarin De Bruyckere wordt 
geïnterviewd.  

 
 

Schooljaar 2022-2023  

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
https://www.lannoo.be/nl/bijna-alles-wat-je-moet-weten-over-psychologie
https://www.youtube.com/watch?v=aWZXxr32PQE
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Kinderboekenweek 
Vanochtend zijn we gestart met de 
Kinderboekenweek van 2022. Tijdens deze 
week staat het lezen centraal. De 
Kinderboekenweek loopt van 5 oktober t/m 16 
oktober en heeft als thema GI-GA-GROEN! 
 

 
Wat leuk om te zien dat er een hele groene 
golf aan kinderen het schoolplein op kwam 
vanochtend. In de groep is de leerkracht 
gestart met voorlezen uit een boek passend 
bij het thema.  
 
In de loop van deze speciale week komen 
leerlingen uit de groepen 8 voorlezen aan de 
leerlingen uit de groepen 1/2.  
In elke groep heeft de leerkracht een hoekje 
ingericht passend bij het thema GI-GA-
GROEN! In de parallelgroepen is 
afgesproken welke activiteiten er zoal in de 
diverse groepen plaatsvinden.  
  
De start van de Kinderboekenweek valt 
samen met de dag van de 
Kinderzwerfboeken. Daarom zwerven vanaf 
vandaag ook boeken door de school. Deze 
speciale boeken worden door de kinderen 
aan elkaar doorgegeven en mogen ook mee 

naar huis genomen worden. U kunt samen 
met uw kind ook een boek uit komen zoeken 
of brengen bij de minibieb Maximapark, 
Utrechtseweg 7. 
Weet u trouwens dat uw kind gratis lid kan 
worden bij de bibliotheek? Ook hier worden 
de komende week allerlei activiteiten 
georganiseerd.  
 
Wij besteden tijdens de kinderboekenweek 
veel tijd aan boeken, lezen en voorlezen, 
want van (voor) lezen leer je ontzettend veel! 
 
Studiedag voor groepen 1-2-3 
Maandag 17 oktober 
Op maandag 17 oktober is er een studiedag 
voor de leraren van de groepen 1 tot en met  
3. De leerlingen van die groepen zijn dan vrij. 
 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie is in aantocht. 
Vrijdagmiddag 21 oktober  

 
 

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

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
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Ouderbijdrage 
Om allerlei leuke activiteiten te kunnen 
financieren, vragen we ouderbijdrage. In alle 
drukte is dit er misschien bij ingeschoten. 
Hierbij nogmaals de link met het 
betaalverzoek & de factuur waarin uitgelegd 
wordt, wat er allemaal van gedaan wordt. 
https://ov-willibrordschool-vleuten.nl/ 
 
Kleuterdag 
Ook dit jaar hebben de kleuters genoten 
tijdens kleuterdag. Ze konden echte reptielen 
aaien en op het springkussen. Dankzij de 
hulp van vele hulpouders, die suikerspinnen 
hebben gemaakt, geschminkt, sjoelstenen 
gestapeld en stokken hebben geraapt, was 
het een geslaagde dag! 

 
 

Schoolreisje groepen 3 & 4 
Drie bussen vol met vermoeide kinderen kwamen 
terug uit ‘De Spelerij’. Daar hebben ze oneindig 
gebouwd, gegraven en zelf broodjes gebakken. 
We kijken terug op een super leuk schoolreisje. 
 

 
 
Oproep verkeersveiligheid 
voor alle ouders en speciaal aan de 
ouders met een kind op de 
Hindersteinlaan 
De afgelopen schoolbrieven informeerden we 
u al over de verkeersveiligheid rondom school 
en met name rondom de Hindersteinlaan. 
Inmiddels heeft er een artikel in het Algemeen 
Dagblad gestaan en heeft de VAR gemeld 
dat er verkeerbrigadiers vanuit school het 
verkeer regelen op de Hindersteinlaan. 

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
https://ov-willibrordschool-vleuten.nl/
https://krant.ad.nl/titles/NaN/publications/32209/articles/1669087/33/2
https://krant.ad.nl/titles/NaN/publications/32209/articles/1669087/33/2
https://www.varnws.nl/reader/21257/26538/directeur-basisschool-staat-zelf-verkeer-te-regelen
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De school kan dit niet alleen. We hebben 
dringend hulp nodig!  
 
Ideeën hebben we niet nodig.  
We zijn op zoek naar een team van ouders 
die de organisatie van de klaarovers bij het 
zebrapad van de Hindersteinlaan wil 
oppakken. 
Ons doel is om een  aantal ouders of andere 
vrijwilligers te vinden (denk aan opa’s, oma’s, 
buurvrouwen of -mannen of wellicht weet u 
iemand anders?) die deze klus samen met 
school willen oppakken. 
 
We zullen een apart bericht sturen naar de 
ouders van leerlingen op de Hindersteinlaan. 
Mocht je een oom, tante, buurvrouw of 
iemand anders weten, dan kan dat natuurlijk 
ook. Laat het vooral weten. 
 
Samen lossen we het op! 
 
 

 
 

Gevonden voorwerpen 
Volgende week verhuist de administratie naar 
de Hindersteinlaan. Vanaf 17 oktober gaat de 
huidige voordeur definitief op slot. 
Dan verdwijnt ook de kast voor de gevonden 
voorwerpen. In de week voor de 
herfstvakantie wordt alles wat op de Ohllaan 
is gevonden in de laatste tijd weer aan het 
hek gehangen. 
 

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