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Beste ouder(s),
verzorger(s),

In een eerdere schoolbrief heeft u kunnen lezen over het Nederlands 
Kennis Curriculum, ofwel het NKC, waar we mee gaan werken. De 
voorbereidingen zijn gestart en na de meivakantie zal er gestart 
worden met de het eerste thema:
Groep 1-2 werkt aan thema Een kleine stap
Groep 3-4 werkt aan thema Als je uit het raam kijkt
Groep 5-6 werkt aan thema Hoog en droog
Groep 7-8 werkt aan thema In lijn met de aarde

De Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties waar we aan gaan 
werken zijn:
doel 13: Klimaatactie   doel 15: Leven op het land

Om u, als ouders, echt goed te informeren en mee te nemen in deze 
ontwikkeling organiseren we op dinsdag 31 mei een ouderavond. In 
de volgende schoolbrief zullen we u hierover verder informeren.

NKC 

http://www.willibrordschool-vleuten.nl
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VRIJE DAGEN ROND PASEN

Op Goede Vrijdag 15 april en maandag 18 
april (Tweede Paasdag) zijn alle kinderen 
vrij.

PASEN 
Morgen is het een feestelijke dag, we gaan met z’n allen ontbijten 
op school. Dus zorg dat je lekkere trek hebt. En daarna mogen de 
kinderen genieten van een extra lang weekend.

NIET VERGETEN: ontbijtbord en beker graag mee naar school nemen.
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Hoe gaat deze dag er voor alle kinderen 
uit zien? Je mag die dag natuurlijk in 
oranje/rood, wit, blauw gekleed naar 
school! Maar houdt er rekening mee dat 
je je goed kan bewegen. Sowieso geen 
losse attributen dragen, zoals een kroon, 
die gaan we kwijt raken tijdens de spellen.
De kleuters gaan allemaal spelletjes doen 
op het plein en in de hallen. 

KONINGSSPELEN

https://drive.google.com/file/d/1TJ_V6q9xadqtupeFY8nQ32-_odxGyYMt/view
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• Groep 3 gaan in de ochtend een speurtocht lopen en hier 
staan her & der spellen klaar.

• Groep 4 gaan in de middag een speurtocht lopen en ook 
alle spellen doen.

• Groepen 5 & 6 starten op Sportcomplex Fletiomare, 
Alendorperplaats 72 Vleuten.We verwachten alle kinderen & 
hulpouders hier uiterlijk 8.35. Kom op de fiets, want na de 
Koningsspelen, rond 10.30, gaan alle groepen op de fiets 
terug naar school. 

• Groepen 7 & 8 starten op school en gaan rond 10.30 uur 
richting Sportcomplex Fletiomare, Alendorperplaats 72 
Vleuten. Dus ook zij moeten op de fiets komen. Rond 14.00 
kunnen de kinderen worden opgehaald bij het sportcomplex.

Vergeet niet het eten/drinken mee te geven die dag. En evt een 
extra flesje water, want sporten maakt dorstig!

Je mag als ouders altijd even kijken en je kind aanmoedigen…
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De fietsen van de groep 8 leerlingen zijn gecontroleerd door de 
fietsenmaker van van Zuijlen en Piet. 
Er werden wat batterijen van lampen vervangen. De fietsen zijn 
klaar voor het praktisch verkeersexamen én voor de rit naar het 
kamp ;-)

Met dank aan: Bike Totaal van Zuijlen

FIETSCONTROLE
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ONTWIKKELINGEN IN HET TEAM 

Na de meivakantie zijn er wijzigingen in verschillende groepen 
vanwege het vertrek van twee collega’s. Sarie Lensen (groep 5d) is 
verhuisd naar Arnhem en Panagiota Klisiaris (groep 6d) is verhuisd naar 
Beverwijk. Beide collega’s nemen eind april afscheid van onze school. 
De vacatures die hierdoor ontstaan zijn moeilijk in te vullen. We kijken 
naar alle mogelijke opties. Voor groep 5d hebben we een oplossing. 
Terry van Ginkel (groep 8b) zal na de meivakantie starten in 5d. Zij 
gaat vier dagen in de groep werken met één dag Hans Ruitenbeek. 
Terry maakt de overstap van haar eigen groep 8b naar groep 5d. Dit 
is voor 5d een goede oplossing. Sophia Naumann (groep 8b en 6a) 
zal na de meivakantie fulltime gaan werken in 8b. Dat betekent voor 
deze groep geen grote verandering omdat Sophia al het hele jaar in 
8b werkt. Het gat dat ontstaat met het vertrek van Sophia uit groep 
6a gaan we in gezamenlijkheid met team Haarzicht opvullen. Nelleke 
de Gans zal aan het eind van de week gaan werken op wo, do en vrij. 
Tegelijkertijd zal Zanri ter ondersteuning voorlopig met name ingezet 
worden in groep 6a. Jorinde Sandker zal ook een flink aandeel krijgen 
in het draaien van de groep aan het begin van de week. 

De oplossing in groep 6d is een ander verhaal. Door het lerarentekort is 
er op dit moment geen invaller beschikbaar die tot de zomervakantie 
voor de groep kan. We zijn nog in gesprek met recruiters om een 
leraar te vinden. Mocht er geen leraar zijn dan zal Danuta Donk 
(schoolleider in opleiding) haar MT werkzaamheden neerleggen en 
de verantwoordelijkheid nemen voor de groep. 

Elizabeth Bronkhorst  wordt met ingang van 1 juni directeur van cbs 
De Brug in IJsselstein. Zij is bijna klaar met haar tweejarige opleiding 
en is meer dan toe aan deze stap. 
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BRIEF VAN DE OUDERVERENIGING

Beste ouders,

“Het is een sprong in het diepe met mijn ogen open.” (songtekst Matthijn 
Buwalda).
Na vijf heerlijke jaren op de Willibrordschool gewerkt te hebben is het voor 
mij tijd om een sprong in het diepe te wagen. Na een aantal jaar in de 
kleuterbouw ben ik het opleidingstraject voor schoolleider in gegaan. Ik 
heb heel veel kansen en ruimte gekregen om het vak te leren. Daar ben ik 
erg dankbaar voor. De contacten met ouders, ook in de MR, waren altijd 
goed. Dus ook jullie wil ik bedanken voor de leuke tijd op de Willibrordschool 
die ik gehad heb. Nu is het dan tijd om op eigen benen te gaan staan en 
dat mag ik gaan doen door vanaf 1 juni, directeur te worden van Christelijk 
basisschool De Brug in IJsselstein.
Ik ga met een lach en een traan, want ik ga Vleuten, de Willibrordschool 
en mijn collega’s ontzettend missen. Jullie hebben als ouders mazzel met 
een team wat er zo voor gaat om voor jullie kinderen het beste onderwijs 
te geven.

Wie weet tot ziens!
Elizabeth Bronkhorst

BERICHT VAN ELIZABETH
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