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

ONS ONDERWIJS
Iedere schoolbrief vertellen we u over een van onze methodes. 
Zo krijgt u wat meer te weten over wat uw kind op school 
doet en waar we mee bezig zijn in de groepen. 

Deze keer: rekenen. 
Voor rekenen hebben we de nieuwe methode Getal en Ruimte. Met ons 
team hebben we voor deze methode gekozen, omdat de stof op een 
heldere wijze een rekenprobleem aanbiedt. Dus niet drie verschillende 
oplossingsstrategieën voor een rekenprobleem. Gewoon één voor ieder 
rekenprobleem. Zo blijft de stof overzichtelijk voor de leerlingen. Wat 
we ook goed vinden aan de methode is dat er per week maar één doel 
aan bod komt. 



Daardoor ligt de focus bij of bewerkingen als plus, keer of min, of bij 
meetkunde en niet alles door elkaar. Iedere vijfde les hebben we een 
formatieve toets. Dat is een toets die niet een cijfer geeft, maar input 
geeft aan de kinderen om te verbeteren.
Kortom heel helder dus. 
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MARCIA MET ZWANGSCHAPSVERLOF
Na de herfstvakantie zal juf Marcia met 
zwangerschapsverlof gaan. We gaan haar 
natuurlijk erg missen. We hopen dat ze vol rust 
van haar verlof kan genieten. 

JUF CHARLOTTE KOMT!

Dinsdag 2 november start juf Charlotte bij ons op school in groep 7 
en 8. We kunnen niet wachten tot ze komt. De week voor haar start 
komt ze in de groep om de kinderen beter te leren kennen.



Komende vrijdagmiddag om 14.15 uur start de herfstvakantie. 
We wensen de kinderen en u een fijne week toe. Op maandag 25 
oktober hopen we de kinderen weer op school te zien.

HERFSTVAKANTIE
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BROEDERSCHAP- SCHOOLPROJECT

Vrijdag 8 oktober lieten de kinderen zien wat ze allemaal geleerd 
en gemaakt hebben tijdens het Broederschapsproject. Prachtige 
vlaggen, fleurige vriendschapsbekers, tegelwijsheden en mooie 
foto’s van onze uitstapjes. Het stond allemaal mooi uitgestald,  zodat 
de ouders een glimp  konden opvangen van het project. 

STUDIEDAG KLEUTERLERAREN
Aanstaande vrijdag zijn de kleuters vrij. Corrie heeft dan een studiedag.
  



Onze website is vernieuwd. Neem gerust een kijkje: 
www.stbonifatius.nl

WEBSITE 
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De Kinderboekenweek zit er bijna op. Jammer eigenlijk. We hebben 
iedere ochtend voorgelezen, gezongen en een Joepie gemaakt. 
Met Joep en Claire van de Joepie academie. ‘s Maandags gingen we 
schrijven, ‘s woensdags monteerden van de alinea’s. De resultaten 
gaan mee naar huis. Dus wees voorbereid lieve ouders:er zouden 
wel eens fantastische schrijvers thuis kunnen komen met een 
oogverblindende prachtige Joepie. 

JOEPIE IN DE KINDERBOEKENWEEK
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BERICHT MR 
De Medezeggenschapsraad (MR) van medewerkers en ouders 
van de Willibrordschool in Vleuten en de Bonifatiusschool in 
Haarzuilens spreekt zes keer per jaar met directeur Daan Schneider 
over belangrijke actuele onderwerpen. We signaleren, denken 
mee en houden vinger aan de pols. We vertellen er graag meer 
over.  
Er gebeurt veel op beide scholen. Belangrijkste onderwerpen waar 
de MR met Daan over spreekt, zijn op dit moment:
- de voortgang van de op hand zijnde verbouwing en verhuizing 
op de Willibrordschool.
- de start van dit schooljaar met een ongekend en onverwacht 
aantal leerkrachten en leerlingen thuis vanwege covid, isolatie of 
quarantaine.
- besteding van zogeheten NPO-gelden, bedoeld voor het 
tegengaan van onderwijsachterstanden als gevolg van de diverse 
lockdowns. 

Daarnaast staan ook de samenwerking met Lunchkidz, 
communicatie, de schoolgids en profilering van de Bonifatiusschool 
op de agenda. 

We zijn na heel wat wisselingen op stoom in nieuwe samenstelling. 
De volgende vergadering vindt plaats op 6 oktober. Onderwerpen 
om te bespreken? Deel ze met ons via onderstaand mailadres. 

Meer weten? Vragen? Suggesties? 
Je kunt de MR bereiken via mail: mr@rkwbs.nl. Meer informatie 
over de MR vind je op de website van school onder Ouders. 
Corrie, Doutsen, Francien, Jessica, Joost, Karin, Margreet en Nils



Om alle activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Pasen en 
Schoolreisje te bekostigen, vragen we aan alle ouders een 
ouderbijdrage van €40,-. Dit kan worden overgemaakt via reknr: 
NL85RABO0367564602 t.n.v. Oudervereniging Sint Bonifatiusschool 
te Haarzuilens, o.v.v. naam/namen van uw kind/kinderen. 

OUDERBIJDRAGE- HERHAALD BERICHT

7 | schoolbrief 04 Boni www.stbonifatius.nl info@rksbs.nl

VACATURE OUDERVERENIGING- 
HERHAALD BERICHT

De Oudervereniging zoekt versterking! We zijn op zoek naar ouders 
die willen meedenken over de activiteiten en helpen tijdens de diverse 
activiteiten. Natuurlijk staat vooral het plezier van de kinderen centraal. 
Samen zorgen we dat er naast het lesprogramma, uitjes worden 
georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerstviering, Koningsspelen enz. Maar 
ook de samenwerking tussen ouders en leraren verbeteren.
Binnen de Oudervereniging zijn er drie openstaande vacatures: 
Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. Wat houdt dit in? 
• Voorzitter: Het voorzitten van de OV vergaderingen. (ong 4x per jaar)
• Penningmeester: Budgetten bewaken en de ouderbijdrage innen.
• Secretaris: Agenda’s & notulen verzorgen tijdens OV vergaderingen.
OV-lid: Het reilen & zeilen van een aantal activiteiten. Dit natuurlijk in 
overleg met elkaar.
Heb je vragen, lijkt het je leuk? Neem contact op met Sanne Kuijt 
sanne.kuijt@rksbs.nl 
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BINGO MET CLOWN ARIE
Op woensdag 20 oktober (in de herfstvakantie) is er Bingo op de 
Boni. Ben je 3 jaar of ouder, kom dan naar de supergave Boni 
Bingo. Je kunt vanaf 13.30 binnen lopen. Je kunt geweldige prijzen 
winnen. Tot dan!


