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Ons onderwijs 
Op de Sin Bonifatius hebben we hoge 
verwachtingen van onze leerlingen. Leraren 
die hoge verwachtingen uitspreken aan hun 
leerlingen blijken een constructieve bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling en het leren 
van kinderen. Christine Rubie-Davies uit 
Nieuw -Zeeland deed er onderzoek naar. 
Lees hier het artikel uit de Didactief waarin 
Davies uiteenzet hoe hoge verwachtingen 
werken.  
 
 
Schoolgids 2022-2023 
De schoolgids voor dit schooljaar is 
goedgekeurd door de MR en kunt u vinden op 
onze site: www.stbonifatius.nl  
 
 
Studiedag 28 september 
Woensdag 28 september heeft het team een 
studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. 
 
 
Kermis 
Wat een feest! Wat een feest! Een opening 
met de burgemeester op de Brink, een rondje 
door het dorp achter de fanfare aan en met 
geweldige optredens bij Haarzuilens Got 
Talent. Een fantastische dag om nooit te 
vergeten.  
 

 
 
 
 

Een bericht van de 
oudervereniging 
De oudervereniging (OV) organiseert elk jaar 
in samenwerking met school veel leuke 
activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan 
de kerstviering op het kasteel, het paasontbijt, 
schoolreisje etc. Om dit te kunnen bekostigen 
vragen wij als OV elk jaar een vrijwillige 
ouderbijdrage. De bijdrage is € 45,00 per kind 
en is uw kind later dan 1 januari gestart dan is 
dit bedrag € 22,50.  

Schooljaar 2022-2023  

http://www.stbonifatius.nl/
https://didactiefonline.nl/artikel/yes-you-can#:%7E:text=Christine%20Rubie%2DDavies%20is%20hoogleraar,Expectation%20Teacher%3A%20Raising%20the%20Bar.
http://www.stbonifatius.nl/
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U zult een dezer dagen via de groepsapp van 
de klas van uw kind een betaalverzoek 
ontvangen waarmee u de bijdrage kunt 
overmaken. 
Wij gaan ons best doen om er als OV voor dit 
schooljaar weer een mooi jaar van maken te 
voor de kinderen!   
 
Bent u in het bezit van een U-pas, dan kan de 
ouderbijdrage door de gemeente worden 
betaald. In dat geval vragen we u om een 
kopie van de U-pas van uw kind te sturen 
naar info@rksbs.nl 
 
Alvast hartelijk dank voor het overmaken! 
 
Namens de oudervereniging 
Ygor, Rianne, Anneke, Paola en Marie-José 
 
 

Ziek of afwezig melden van 
uw kind 
Vanaf nu 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 
• 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. 
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