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Ons onderwijs 
De rekenster: De rekenster is een hulpmiddel 
voor alle kinderen om bij het uitrekenen van 
een som zoveel mogelijk stapsgewijs tot een 
oplossing te komen. Vanaf de start van het 
schooljaar gaan we hiermee in de groepen 3-
8 aan de slag. 
  
Stap 1: Ik maak een overzicht van de som 
(schematische weergave) 
Stap 2: Ik weet wat ik moet uitrekenen + - X : 
en ik schrijf de som op 
Stap 3: Ik bedenk in 10 seconden een 
eenvoudige schatting 
Stap 4: Ik pas de juiste bewerking toe en ik 
weet mijn antwoord 
Stap 5: Ik reflecteer op de schatting, de som, 
het antwoord en de eenheid 
 

 

 
Opvang vrije dagen personeel 
Juf Charlotte gaat het komende jaar de vrije 
dagen van juf Corrie opvangen. Juf Lotte gaat 
de ene week vijf dagen de andere week vier 
dagen werken. De vrije dagen van juf Lotte 
worden ingevuld door juf Shanty.  
Vrije dagen juf Corrie: do 25 aug, do 8 sept, 
do 22 sept, do 6 okt, ma 7 nov, do 24 nov, do 
8 dec, do 19 jan, do 2 febr, do 16 febr, vr 24 
maart, do 6 april, do 25 mei, do 16 juni, do 29 
juni.  
 

Startgesprekken 
Dit schooljaar vinden er in alle groepen 
tussen 5 en 16 september startgesprekken 
plaats. Via Social Schools  kunt u zich 
inschrijven. De leraar laat u weten wanneer 
de gespreksplanner klaar staat. 
Vanaf groep 5 vragen we de kinderen 
aanwezig te zijn bij dit gesprek.  
 

Informatieavond 
Dinsdag 30 augustus om 19.30 uur is de 
algemene ouderavond van onze school. De 
avond bestaat uit twee delen; een deel in de 
klassen en een deel gezamenlijk. In het 
laatste gedeelte zijn we als team benieuwd 
naar jullie mening over een aantal 
onderwerpen die dit jaar op de planning 
staan. We hopen dat u allen komt. 
 

Nieuw schooljaar 2022-2023  

http://www.stbonifatius.nl/
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Medicatieverklaringen 2022-
2023 
Mocht het noodzakelijk zijn dat uw kind 
medicatie onder schooltijd krijgt, dan vragen 
we ouders (per schooljaar) een formulier in te 
vullen en te ondertekenen, waarin zij 
toestemming geven om medicatie. Dit 
formulier kunt u bij via deze link ‘Verklaring 
medicijngebruik 2022-2023’ downloaden. 
Graag het formulier invullen en door uw kind 
laten afgeven bij de leraar of inscannen en 
mailen naar: info@rksbs.nl. 
Er wordt dan een kopie in de klassenmap 
gedaan, zodat evt. invallers ook op de hoogte 
zijn. 
In geval van het toedienen van medicatie bij 
heftige allergieën wordt er, na overleg met u, 
in de klas  zichtbaar een attentiepunt 
opgehangen met een (kleine) foto van uw 
kind. Aan de achterzijde wordt vermeld hoe te 
handelen in geval van nood. Dan kan er geen 
onduidelijkheid zijn, als de leraar even niet in 
de buurt is. 
 
Maakt u met de leraar (via Social Schools of 
mail) afspraken over de het overdragen van 
de medicatie? 
 
 

Oudercommunicatie 
Onze school stuurt regelmatig informatie op 
naar ouders. We gebruiken daarvoor een 
aantal middelen.  

Social Schools 
Een communicatiemiddel van de leraar of het 
MT met de ouders.  

 
Ouderportaal van Parnassys 
De door u aangeleverde gegevens van uw 
kind, toetsgegevens (methode en Cito), 
medische gegevens, verslagen van 
gesprekken en adresgegevens van 
klasgenoten. U heeft hiertoe een inlognaam 
en wachtwoord ontvangen. Mocht u deze 
gegevens niet meer hebben, graag melden bij 
Diny (info@rksbs.nl). Zij zorgt dan dat u een 
linkje krijgt voor de toegang tot het 
ouderportaal. 

 
E-mail 
U ontvangt u zo nu en dan specifieke 
informatie of vragen per mail. 
 
 

Privacy 
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. 

http://www.stbonifatius.nl/
https://drive.google.com/file/d/1H0fbh-iHaKZGpCTTPji6NQ-_kWtURVoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0fbh-iHaKZGpCTTPji6NQ-_kWtURVoK/view?usp=sharing
mailto:info@rksbs.nl
mailto:info@rkwbs.nl
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Voor de volgende items vragen we u uw 
voorkeur door te geven: 
Social Schools (ouders van de groep van uw 
kind) 
School website (www.stbonifatius.nl) 
Social Media (facebook, twitter en instagram) 
Schoolbrief (verschijnt tweewekelijks, wordt 
verstuurd naar ouders van de school en op 
de website geplaatst (als pdf) 
Schoolgids (verschijnt 1x per jaar en staat als 
pdf op de website) 
 
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 
 
 

Mobiele telefoons 
Een aantal kinderen neemt een mobiele 
telefoon mee naar school. We hebben 
daarover de volgende regel gemaakt: 
De mobiele telefoon staat op het 
schoolplein/in school uit! Als kinderen naar de 
ouders moeten bellen als zij op school 
aankomen of van school vertrekken, gebeurt 
dit buiten het hek. Als de mobieltjes toch 
onder schooltijd/overblijven gebruikt worden, 

neemt de leerkracht deze in en krijgen de 
kinderen hun mobiel weer aan het eind van 
de schooldag terug. 
 
 

U-pas? 

 
Verzoek aan de ouders die een U-pas 
hebben die geldig is tot juli 2023: wilt u een 
kopie van de U-pas van uw kind (via mail) bij 
de administratie van school inleveren? Dan 
kan de ouderbijdrage voor de 
oudervereniging (€ 45,--) worden 
gedeclareerd bij de gemeente. Voor de 
leerlingen uit groep 8 kan de kampbijdrage 
worden gedeclareerd (€ 65,--). 
 
 

Zomerlezen 
Heeft uw kind meegedaan met zomerlezen? 
Dan graag het geleende boek bij de leraar 
inleveren. 
 
 
 

http://www.stbonifatius.nl/
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Stichting Haarfijn 
 

 
 
Voor de meesten is dit gesneden koek maar 
voor de nieuwe ouders toch nog even wat 
extra uitleg over de leukste stichting van 
Haarzuilens en omstreken: Haarfijn! 
Een uitleg: Het doel van Stichting Haarfijn is 
het bijeenbrengen van voldoende financiële 
middelen door het organiseren van diverse 
leuke activiteiten die geld opleveren voor de 
stichting. 
 
Door onze jaarlijkse bijdrage (zowel materieel 
als door het bieden van handjes) zorgen we 
dat de dorpsschool blijft bestaan en hierdoor 
het dorp Haarzuilens voor iedereen een fijne 
plek is om te wonen. 
 
Kijk vooral eens op de website van de 
stichting en u bent altijd van harte welkom om 

te helpen bij de activiteiten die Haarfijn 
organiseert. Zoals de ……. 
 

Boerengolf 
Vrijdag 2 september organiseren we voor de 
20e keer de Haarse Golfdag! Samen met een 
groot aantal deelnemers en tientallen 
vrijwilligers gaan we er weer een spektakel 
van maken. 
 
Lijkt het je leuk om ons deze dag of tijdens de 
voorbereidingen en het opruimen te komen 
helpen dan horen we dit graag. Stuur een 
email naar info@stichtinghaarfijn.nl om je 
beschikbaarheid door te geven. 
 
Hadden we trouwens al gevraagd of u een 
taart wilt bakken? Volgens mij niet. Voor de 
gasten van de Haarse Boerengolf is er in de 
ochtend koffie en taart. Nu kijkt u ongetwijfeld 
Heel Holland Bakt en u kunt niet wachten om 
uw eigen kunsten te vertonen. Kijk ! Dat is 
geweldig nieuws. Nu is uw moment om het te 
laten zien. Bak uw pièce de la résistance voor 
de Boerengolf en lever deze dan in bij school 
op vrijdag 2 september of bij het naai-atelier 
aan de Eikslaan.  
 
 

 

http://www.stbonifatius.nl/
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