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Beste ouder(s),
verzorger(s),

Na de krokusvakantie zijn er op school geen bijzondere 
coronamaatregelen meer nodig. De mondkapjesplicht is dan 
afgeschaft. De quarantaineregels zijn versoepeld: bij besmetting is er 
nog maar een quarantaine van 5 dagen nodig (mits de laatste 24 uur 
dan klachtenvrij), daarna mogen kinderen weer naar school.
We blijven de gespreide haal- en brengtijden aanhouden. Heeft uw 
kind iets vergeten, komt het iets later op school of komt u uw kind iets 
eerder halen? Dan kunt u via de hoofdingang naar binnen komen en 
zelf naar de klas van uw kind gaan.
We zijn met het team aan het kijken om in ieder geval voor de 
onderbouw kijkochtenden te organiseren.U bent dan welkom om 
even in de klas van uw kind rond te kijken. Deze data zullen we na de 
krokusvakantie met u communiceren. Is uw kind in de kleutergroep 
gestart mag u ook via de leraar een afspraakje maken om een 
ochtendje mee te kijken. (Dit geldt ook voor de ouders waarvan het 
kind het afgelopen jaar is gestart.)
Natuurlijk houden we aandacht voor het wassen van de handen én 
vragen we u om kinderen vanaf groep 6 twee maal per week een 
zelftest af te nemen. Bij besmetting in het gezin, vragen we u om uw 
kind dagelijks te testen. U kunt daarvoor bij de leerkracht zelftesten 
vragen.

CORONAMAATREGELEN AFGESCHAALD 

http://www.willibrordschool-vleuten.nl
mailto:info%40rkwbs.nl?subject=


BRIEF VAN DE OUDERVERENIGING

Vandaag gaan de rapporten mee. In de twee weken weken na de 
krokusvakantie worden de rapportgesprekken gevoerd met alle 
ouders en de kinderen vanaf groep 5 sluiten aan.

RAPPORTEN EN GESPREKKEN

STUDIEDAG EN KROKUSVAKANTIE 

Op vrijdag 25 februari heeft het hele team van de Willibrordschool 
met het team van de Sint Bonifatiusschool een studiedag.  Alle 
leerlingen zijn de vrijdag voor de krokusvakantie vrij!
Dit gaat de studiedag over het Nederlands Kennis Curriculum 
(NKC), hoe we kennisrijke thema’s aanbieden aan leerlingen (de 
vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis worden in thema 
‘s opgenomen). De doelen van de lessen staan vast. De lessen gaan 
wij als leraren zelf maken. De studiedag van aanstaande vrijdag 
staat dan ook volledig in het teken van het maken van lessen en de 
manier waarop we dat zo goed mogelijk kunnen doen. 

Hier een link naar een artikel in de Volkskrant over het NKC

Van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart is de 
krokusvakantie. We verwachten de kinderen weer op school op 
maandag 7 maart.
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/weg-met-de-lesboeken-de-leraren-zijn-aan-zet-schoolbesturen-lanceren-eigen-curriculum~bf6e6f4d/
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Afgelopen woensdagavond heeft Margreet Mulder een lezing 
gegeven over het belang van voorlezen.
Wist u dat kinderen t/m 14 jaar nog enorm genieten van voorlezen? 
En dat 5 minuten per dag al enorme resultaten oplevert? Dat 
teksten overal te zien zijn en hoe belangrijk het is om hierover te 
praten? U kunt de lezing via de volgende link terugkijken: https://
bit.ly/voorleeslezing

OUDERAVOND VOORLEZEN

Op woensdag 9 maart gaan de leerlingen van Haarzicht naar 
de Bonifatiusschool. Dus die dag moeten alle kinderen van 
Haarzicht op de fiets naar school komen!  Op donderdag 10 
maart gaan: Groep Oranje, Geel, Paars, Licht Blauw, groepen 
4, 5 en 8A & 8B. Op vrijdag 11 maart gaan: Groep Roze, Blauw, 
Wit, Groen, groepen 3, groepen 6B & 6D en 8C.
Voor de broertjes/ zusjes foto kan je je inschrijven via de volgende 
link: http://ov-willibrordschool-vleuten.nl/schoolfotograaf/ 

SCHOOLFOTOGRAAF

https://drive.google.com/file/d/1TJ_V6q9xadqtupeFY8nQ32-_odxGyYMt/view
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HERFSTVAKANTIE

Als school zijn we verplicht om u te vragen of we beeldmateriaal van 
uw kind(eren) mogen gebruiken in de kanalen die we gebruiken. 
Ouders kunnen hun wensen daarover aangeven via Social schools.
• Ga naar Social Schools
• Ga naar uw kind (één voor één)
• Ga naar administratie
• Geef daar uw voorkeur voor de onderstaande items aan

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL
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Op dinsdag 15 maart houdt Stichting Meeleefgezin van 19.30 – 
21.00 uur een online informatieavond voor ouders die meer willen 
weten over het worden van MeeleefGezin. Een MeeleefGezin (of 
MeeleefStel/MeeleefSingle) vangt tijdelijk een dag per week en een 
weekend per maand een Utrechts kind (tot circa 4 jaar oud) op van 
ouders met psychische problemen zoals een depressie, waardoor 
zij niet goed voor hun kind kunnen zorgen.
Zou u iets willen betekenen voor deze kinderen en wilt u meer 
weten over het worden van MeeleefGezin? Meld u dan aan voor de 
vrijblijvende online informatieavond via 
Meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.nl. 
Neem ook vast eens een kijkje op 
www.meeleefgezin.nl voor meer informatie.

INFORMATIEAVOND MEELEEFGEZIN 15 MAART
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NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)
SOCIAL SCHOOLS: U geeft wel/ geen toestemming om foto's 

waar uw kind op staat te plaatsen op de website van de school.

SCHOOLWEBSITE: U geeft wel/ geen toestemming om foto's 

waar uw kind op staat te plaatsen op de website van de school.

SOCIAL MEDIA (FACEBOOK): U geeft wel/ geen  toestemming 

om foto's waar uw kind op staat te plaatsen op de sociale 

mediakanalen van de school. In het geval uw kind duidelijk 

herkenbaar is, zal er actief contact met u gezocht worden om het 

plaatsen van het beeldmateriaal met u te bespreken.

SCHOOLBRIEF: U geeft wel/ geen toestemming voor gebruik van 

foto's van uw kind in de schoolbrief die tweewekelijks verschijnt 

en gedeeld wordt met de ouders van de school en op de website 

wordt geplaatst (als pdf).

SCHOOLGIDS: U geeft wel/ geen toestemming om foto's waar 

uw kind op staat te plaatsen in de schoolgids. De schoolgids 

verschijnt één keer per jaar en wordt als pdf op de site geplaatst.

YOUTUBE: U geeft toestemming dat de leraar uw kind filmt 

en het linkje met de ouders deelt. School heeft een beveiligde 

account. Bij activiteiten worden soms filmpjes gemaakt die de 

leraar via Youtube deelt.

U helpt ons als u aangeeft of we het beeldmateriaal van uw kind 

wel/ niet mogen gebruiken. Half maart komt er een fotograaf op 

school om foto’s voor onze website te nemen. We willen kinderen 

niet herkenbaar in beeld laten brengen als we de foto daarna niet 

mogen gebruiken. Leraren hebben, als u dat heeft aangegeven, 

in beeld welke kinderen niet op de gevoelige plaat mogen voor 

de website. De kinderen worden dan niet gefotografeerd.
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MUSEUMBUS
Op  9  en 10 maart gaan de groepen  naar het Van Gogh museum 
in Amsterdam. Ze gaan daar kijken naar de expositie Brieven aan 
Vincent. 
De kinderen zijn voor het einde van de schooldag terug op school. 

Klik hier voor meer informatie over Van Goghs Brieven
Eind maart gaan de groepen 7 en 8 naar een ander museum. 
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Vandaag en morgen hangen de gevonden voorwerpen van de 
periode kerstvakantie krokusvakantie nog aan het hek bij de 
hoofdingang. Vrijdag wordt alles weggebracht naar de Emmaus.
Mocht u nog iets missen: kom vooral even kijken.

GEVONDEN VOORWERPEN

https://www.vangoghmuseum.nl/nl/kunst-en-verhalen/verhalen/van-goghs-brieven
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LENTE EN ZOMER
KINDER/TIENER KLEDINGBEURS

VLEUTEN

ZATERDAG 19 MAART 2022
VAN 9.30 TOT 12.00 UUR

Locatie: Kees Valkensteinschool,  Kortland 23, Vleuten
Kinderen onder de 11 jaar zijn helaas niet toegestaan.

 
Wat kan je bij ons kopen?

Lente,- en zomer kleding vanaf maat 92 t/m maat 176 (geen 
volwassenen maten). Sportschoenen, sportkleding, speelgoed (geen 

babyspeelgoed), spelletjes en boeken.
 

Goede doel:
Zowel op de koop- als verkoopprijs wordt 10% extra in rekening 

gebracht.
Hiermee helpen we de ouderverenigingen van drie basisscholen in 

(oud) Vleuten.
 

Zelf spullen inbrengen?
Vanaf 3 maart 2022 kunnen deelnamenummers opgevraagd worden 

via mailadres: Kinderkledingbeursvleuten@live.nl.
Lees voor extra informatie ons verhaal op de facebookpagina:

Kinder Kledingbeurs Vleuten.
 
Covid-19

Doorgang van de beurs is helaas nog steeds onder voorbehoud én met inachtneming 

van de dan geldende Covid-19 maatregelingen. Bezoekers én vrijwilligers betreden 

en wonen de beurs bij op eigen verantwoordelijkheid en risico.

Bij corona gerelateerde klachten blijf je thuis.
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