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BesBestte ouder(s),e ouder(s),
verzorger(s),verzorger(s),

AANMELDEN VOOR DE BASISSCHOOL

Het aanmelden voor onze school gaat veranderen, daarover zijn met 
besturen van Utrechtse scholen en de gemeente Utrecht afspraken 
gemaakt. Als uw kind na 1 oktober a.s. 3 jaar wordt, valt hij/ zij onder de 
nieuwe regeling en dient u uw kind via naardebasisschool.utrecht.nl 
(geen www!) aan te melden.
Als er op school al broertjes of zusjes zitten, hoeft u zich geen zorgen 
te maken. Dan wordt het jongere kind op dezelfde school geplaatst.



PRIVACY- HERHAALD BERICHT
Jaarlijks hebben we de verplichting om ouders te bevragen over de 
privacy met betrekking tot hun kind(eren). Dit in verband met de 
aangescherpte regels rondom privacy. Aan alle ouders vragen we 
in Social Schools aan te geven of (en zo ja voor welke mogelijkheid) 
er beeldmateriaal van uw kind (voor elk kind apart) mag worden 
gepubliceerd.
Voor de volgende items vragen we uw voorkeur door te geven:
1. Social Schools (ouders van de groep van uw kind)
2. School website (www.stbonifatius.nl)
3. Social Media (facebook, twitter en instagram)
4. Schoolbrief (verschijnt tweewekelijks, wordt verstuurd naar 

ouders van de school en op de website geplaatst (als pdf)
5. Schoolgids (verschijnt 1x per jaar en staat als pdf op de website)
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CORONAMAATREGELEN

Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te 
versoepelen. Vanaf komende maandag is het niet meer nodig dat 
de hele klas in quarantaine gaat bij één besmetting in de klas. We 
zijn blij dat dat de regels op een veilige manier versoepeld kunnen 
worden en dat zo veel mogelijk kinderen onderwijs kunnen 
volgen op school. De GGD besluit op basis van maatwerk welke 
quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting 
op school.



Hoe vult u uw voorkeuren in?
Ga naar Social Schools
• klik onderaan  op het middelste icoon (administratie)
• klik op uw kind
• klik op toestemmingen
geef per item aan wat wel of niet mag (uitleg treft u onder het i- tje)
Mocht u vragen hebben of komt u er niet uit dan kunt mailen met 
meester Sanne sanne.kuijt@rksbs.nl
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BROEDERSCHAP- SCHOOLPROJECT
De komende werken schoolbreed aan het project Verbroederen. 
Dit project is ontwikkeld is samenwerking en ter ere van het 550 
jarige bestaan van het Broederschap in Vleuten en Haarzuilens. 
Alle leerlingen zullen een excursie gaan maken naar een historisch 
gebouw in onze directe omgeving. Wat zou het leuk geweest zijn als 
we jullie allemaal hadden kunnen uitnodigen op school! Zodat de 
kinderen konden laten zien wat ze gemaakt en geleerd hebben. J
We hopen dit voor de herfstvakantie te kunnen afronden en houden 
jullie op de hoogte.

BOERENGOLF

Wat een geweldige dag was de Boerengolf. Hoewel het voor de 
meeste kinderen niet nieuw meer was, was het dat wel voor ons als 
team. We hebben ervan genoten en zijn Haarfijn immens dankbaar 
voor alle moeite die gedaan is.
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MOESTUIN

Op 17 september (a.s. vrijdag) gaan de groepen 3-4 en 5-6 naar 
de moestuin. Dus laarzen en overalls aan. We gaan weer werken 
aan groene vingers. Nog een paar keer, dan sluit het seizoen voor 
ons. Balen, maar in het voorjaar gaan we weer hard aan de slag 
voor nieuwe en frisse gewassen. Op 24 september zijn groep 1-2 
en 7-8 aan de beurt. 

Deze week vinden de startgesprekken na school plaats. Fijn om u 
allemaal weer in het te spreken. 
Maandag 20 september van 19.00 uur tot 19.30 uur zitten wij klaar 
om uw vragen over de informatie-presentatie te beantwoorden. 

STARTGESPREKKEN EN INFO-AVOND


