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

TEAM VAN DE BONI START 2021-2022 OP
De week voor de start van het schooljaar zijn we begonnen met twee 
studiedagen. De eerste dag stond in het teken van EDI (expliciete directe 
instructie) en Close Reading. EDI is de structuur van onze lessen voor alle 
groepen bij het aanbieden van nieuwe kennis. Afstemming en bijpraten over 
de laatste inzichten rond EDI stond deze dag op de agenda. Onder andere was 
er aandacht voor wanneer en hoe je check-out momenten toepast voor sterke 
leerlingen. Wij werken met EDI, omdat deze methode bewezen effectief is om 
kinderen te laten leren.

Close Reading gaat over dieper tekstbegrip. Lezen is een hoge prioriteit bij 
ons op school. De Willibrordschool werkt nauw samen met experts op het 
gebied van Close Reading. Deze manier van werken gaat uit van bestaande 
teksten uit jeugdliteratuur. Afgelopen jaar is er veel geld geïnvesteerd in de 



bibliotheek. Verschillende ouders zijn druk geweest met het lamineren 
van deze boeken. Dat waarderen wij zeer. Deze scholing was weer een 
verdiepingsslag. 

Vrijdag werden tijdens de studieochtend een aantal onderwerpen 
besproken:
• Gedrag en regels: In de komende periode wordt in alle groepen ruim 

aandacht besteed aan op school geldende gedragsregels. Iedere week 
staat er een regel centraal en wij zullen u via Social Schools hierover 
inlichten. 

• We hebben teruggekeken naar wat we het afgelopen jaar hebben gedaan 
en wat we komend jaar gaan oppakken.

• Opleidingsschool: we gaan in de komende periode veel verschillende 
collega’s opleiden. Zo zijn er studenten van de PABO, een aantal zij-
instromers, en onderwijsassistenten die we begeleiden tijdens hun 
studie. 

• Er was een presentatie over waar we de komende 2 jaar de N(ationaal) 
P(rogramma) O(nderwijs) gelden aan gaan besteden. Binnenkort 
ontvangt u een poster met een korte uitleg hierover.
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STARTGESPREKKEN
Dit schooljaar vinden er in alle groepen tussen 13 en 17 september 
startgesprekken plaats. Via Social Schools  zal u worden uitgenodigd.
Daarna krijgt u een uitnodiging om op school te komen. Vanaf 
groep 5 vragen we de kinderen aanwezig te zijn bij dit gesprek. 
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CORONA

Helaas werden we afgelopen maandag op de hoogte gebracht van een 
Covid besmetting van kinderen dat de BSO op donderdag en vrijdag 
hebben bezocht. Om die reden werden er 8 kinderen uit veel verschillende 
groepen van school gehaald. De kinderen die donderdag het laatste 
contact hadden, konden gisteren worden getest. We hopen hen in de loop 
van vandaag weer op school te zien. De kinderen die vrijdag het laatste 
contact hadden, kunnen vandaag worden getest. Nu maar duimen dat er 
geen besmettingen zijn….
We hoopten, net als u, dat corona nog even niet aanwezig zou zijn….

INFORMATIEAVOND
Doordat we nog geen groepen ouders  op school mogen ontvangen, zullen 
de informatieavonden er dit jaar anders uitzien.
Voor alle groepen wordt er een powerpoint gemaakt met de belangrijkste 
informatie.
Deze presentatie wordt op vrijdag 11 september naar u gemaild.
Mocht u nog vragen hebben over de informatie kunt u deze tijdens het 
startgesprek stellen.
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MEDICATIEVERKLARINGEN 2021-2022
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 2021-2022’ downloaden. 
Graag het formulier invullen en door uw kind laten afgeven bij de 
administratie 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?

Ons algemene telefoonnummer: 030 6771403. 
Is uw kind ziek? Dan vragen we u de eerste dag de ziekmelding telefonisch 
door te geven via dit telefoonnummer. 
De leraar zet de ziekmelding door in het systeem als uw kind langer ziek 
is. U hoeft uw kind niet beter te melden. We zien uw kind gewoon weer 
in de klas, dan wordt er geen ziekmelding in het systeem genoteerd.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID



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.
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NOODNUMMERS EN EMAILADRESSEN

De ervaring leert dat de ouders niet altijd bereikbaar zijn. We vragen 
alle ouders in Parnassys aan te geven wie we kunnen bellen als we hen 
zelf niet kunnen bereiken. 
In geval van nood bellen we altijd in eerste instantie naar de ouders. 
Deze gegevens staan al in ons systeem.  Lukt het niet contact te krijgen 
met de ouders, gaan we de noodnummers bellen. Daarom vragen we u 
bij noodnummers de gegevens van bv. opa-oma, buurvrouw of vrienden 
te noteren. 
Als u uw gegevens aanpast in het ouderportaal, ziet u de wijziging niet 
direct. Er wordt een mail gestuurd naar de administratie van school. 
Daar  wordt de wijziging doorgevoerd.
Veel informatie wordt aan ouders via mail verstrekt. Bij wijziging van 
het emailadres dit graag doorgeven via het ouderportaal van Parnassys.



• E-mail
U ontvangt u zo nu en dan specifieke informatie of vragen per mail.
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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.
Voor de volgende items vragen we 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?
1. Ga naar Social Schools
2. klik onderaan  op het middelste icoon (administratie)
3. klik op uw kind
4. klik op toestemmingen
5. 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.
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BROEDERSCHAP- SCHOOLPROJECT

In het jaar 2021 viert de Broederschap hun 550 jarig bestaan. Dat viert de 
Broederschap met verschillende activiteiten voor scholen verdeeld over 
drie thema’s: Verbroederen, Beeldende Vorming en Cultureel Erfgoed.
In de komende periode wordt er in alle klassen gewerkt aan een 
lessenpakket dat speciaal is samengesteld. De leerlingen komen veel te 
weten over de ontstaansgeschiedenis van de Broederschap, leren over 
de historische gebouwen in Vleuten en Haarzuilens (cultureel erfgoed), 
er wordt verbinding gemaakt met andere generaties Vleutenaren én de 
leerlingen weten en begrijpen hoe je werkt aan duurzame relaties of 
vreedzaam met en naast elkaar kunnen leven. In de komende periode 
gaan de groepen op excursie.
Eind september wordt het project afgerond. We zijn nog bezig met 
de invulling daarvan. In de volgende schoolbrief ontvangt u meer 
informatie.
Via Social Schools zullen de leraren u op de hoogte houden en zo nu en 
dan een foto posten.



BOERENGOLF
Aanstaande vrijdag 3 september is het na een jaar afwezigheid eindelijk 
weer zover: de boerengolf van stichting Haarfijn. Een grote club mensen 
hebben zich opgegeven om mee te doen aan dit prachtige evenement. 
Op het schoolplein worden pannenkoeken gebakken en zullen groepjes 
kinderen binnen de coronaregels een rondleiding door de school geven 
aan de deelnemers. We kijken er erg naar uit. 
Mocht u een taart hebben (die heeft u uiteraard) dan kunt ie die ‘s ochtends 
brengen naar atelier Eikenblad. Mocht het een probleem opleveren dan 
kunt u de taart ook bij school afgeven dan regelen wij de rest. We hopen 
op een geweldige dag voor dit unieke en waardevolle evenement. 
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U-PAS?
Verzoek aan de ouders die een U-pas hebben die geldig is tot juli 2022: 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

Hopelijk heeft u in de vakantie de tijd gehad om zelf of samen met uw 
kind heerlijk te lezen. De kinderen die mee hebben gedaan met het 
Zomerlezen en daarvoor een boek van school hebben geleend, kunnen 
dit boek bij hun nieuwe leraar inleveren. We willen u vragen het boek 
in de eerste of tweede schoolweek (uiterlijk 10 september) mee naar 
school te geven. Alvast bedankt!


