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Verkeer kruising Hindersteinlaan / Kees Valkensteinlaan 
De verkeerssituatie vraagt (en krijgt) veel aandacht. In overleg met de MR van de school 
hebben we deze week besloten dat er elke dag een verkeersregelaar zou moeten staan bij 
de Hindersteinlaan . U leest daar meer over in deze schoolbrief.  
 
 
 

Verkeersveiligheid 
We hebben de hulp van ouders hard nodig 
als het gaat om de verkeersveiligheid rondom 
school. 
Samen kunnen we het gebied rondom school 
veiliger maken. Goed voorbeeld doet volgen. 
We vragen u met nadruk om het liefst lopend 
of met de fiets uw kind naar school te 
brengen. Moet u toch gebruik maken van de 
auto? Parkeer dan wat verderop en loop het 
laatste stukje naar school. Dat maakt de 
situatie rond de school veiliger!  
 

Verkeersregelaars 
Vorig schooljaar hebben Piet en Roemie, 
onze conciërges de cursus verkeersregelaar 
gedaan. Zij regelen het verkeer in de ochtend 
op de kruising Pastoor Ohllaan/ Bottensteinse 
weg.  

 
 
Vanaf deze week staat één van hen op die 
kruising, de ander bij de oversteekplaats op 
de Hindersteinlaan om het oversteken daar 
zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Echter: Piet en Roemie werken niet fulltime. 
We kunnen deze service dus niet dagelijks op 
beide plekken leveren. 
Vanuit school gaan nog wat medewerkers de 
cursus verkeersbrigadier volgen. 
U kunt natuurlijk helpen! Wie van u kan met 
enige regelmaat als verkeersbrigadier op de 
Hindersteinlaan helpen? Er wordt een cursus 
verkeersbrigadier aangeboden. 
Graag aanmelden via info@rkwbs.nl.  

Schooljaar 2022-2023  

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
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Verkeersonderwijs op school 
Wat doen we op school verkeersonderwijs? 
Jaarlijks organiseren we: 
• een kleuterverkeersdag op het schoolplein. 
• een verkeerswandeling voor de groepen  

3-4 
• een fietsbehendigheidsparcours voor de 

groepen 5-6 
• het theoretisch verkeersexamen voor de 

groepen 7 
• het praktisch verkeersexamen voor de 

groepen 8 
 
Daarnaast wordt er, zeker in de hogere 
groepen, regelmatig met groepen gefietst 
naar activiteiten buiten school. 
 

Locatie Hindersteinlaan 
Er wordt hard gewerkt om de laatste punten 
in orde te maken. Zoals het er nu naar uitziet 
is volgende week het gebouw helemaal in 
orde. De twee belangrijkste punten die de 
komende week worden aangepakt zijn de 
elektriciteit en de zonwering. Omdat het 
gebouw groter is geworden is de capaciteit 
van het elektrisch systeem uitgebreid. Het 
systeem bleek echter nog niet volledig 
geïnstalleerd te zijn. Van de projectleider van 
de gemeente Utrecht hebben we vernomen 
dat volgende week vrijdag het gebouw 
compleet klaar kan worden opgeleverd. We 
zijn nog in gesprek met de gemeente om een 
extra ingang te creëren bij het fietsenrek. We 
zijn trots op hoe de kinderen op tijd op school 

komen en hun fiets netjes in het rek zetten. 
Het MT is met de gemeente in overleg over 
een extra ingang bij het fietsenrek zodat de 
doorstroming nog wat vlotter gaat. Voor de 
herfstvakantie worden de kantoorruimtes 
boven ingericht en zullen Daan (directeur) en 
Mariska en Diny (administratie) ook verhuizen 
naar de Hindersteinlaan. 
 

Studiedag 28 september 
Woensdag 28 september heeft het team een 
studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. 
 

Vleuten- De Meern schoon 
Opgeruimd staat netjes, een wijze les voor 
onze kinderen voor het begin van het 
nieuwe schooljaar. 
Doe mee aan Vleuten-De Meern Schoon op 
17 september en draag bij aan een schone 
en veilige buurt voor u en uw kinderen. 
We brengen graaf de World Cleanup editie 
van Vleuten-De Meern Schoon onder uw 
aandacht. Samen zorgen voor een schone, 
veilige en gezellige buurt is het motto. 
Zwerfafval verminderen en het liefst 
uitbannen is een doel waar iedereen aan kan 
bijdragen. 
Door kinderen van jongs af aan te leren dat 
afval in de vuilnisbak hoort en niet in de 
natuur, kan een berg zwerfafval worden 
voorkomen. Helaas is het een feit dat vooral 
jongeren en jongvolwassenen voor een groot 
deel van het zwerfafval verantwoordelijk zijn. 
Vleuten-De Meern kent veel jonge gezinnen 

http://www.willibrordschool-vleuten.nl/
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en ook al deze kinderen worden tieners. 
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat door 
een stukje bewustwording onze jeugd 
Vleuten-De Meern ook op termijn schoon en 
gezellig houdt. 
Iedereen kan meedoen aan deze 
opschoonactie. Vanaf 10 uur kun je een 
vuilknijper, vuilniszak en een hesje ophalen  
om daarna aan de slag te gaan om jouw 
buurt of waar je maar wilt zwerfvuil te prikken. 
Tot 12.15 uur kun je het zwerfafval en het 
materiaal weer inleveren. Hoe lang je op pad 
gaat bepaal je natuurlijk zelf. Om 12.15 uur 
zal een kleine loterij zijn om het feestelijk af te 
sluiten. 
Starten in Vleuten: 
- Raadhuis Vleuten in Vleuten (Pastoor 
Ohllaan 39) 

Meedoen is super eenvoudig: je gaat 
naar www.vleutendemeernschoon.nl 
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