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Feestlift van de school 
 
In de afgelopen weken waren er geen kinderen en leerkrachten op school, maar wel aan-
nemers, schilders en schoonmakers. Zij hebben er met elkaar voor gezorgd dat de school in 
een nieuw jasje is gestoken en dat is hen goed gelukt! Het is echt prachtig geworden!  
De groepen 3 – 8, de hal, een deel van de kleutergang en natuurlijk het peuterspeelzaallo-
kaal van Kidspalace zijn geverfd en voorzien van nieuw meubilair. De kleutergroepen en het 
andere deel van de kleutergang, worden dit schooljaar ook nog gedaan, zodat de gehele 
school er weer spik en span uitziet! 
 
Afgelopen maandag, 14 augustus, zijn alle meesters en juffen alweer begonnen om de klas-
sen opnieuw in te richten. Wat een heerlijke werkplekken hebben we gekregen! 
Dit jaar hebben we in plaats van de informatie-inloop-avond een open school. U kunt aan-
staande dinsdagavond al de klas van uw zoon of dochter bewonderen.  
De school is speciaal voor u geopend van 18.30 – 20.00 uur. U kunt dan kennismaken met de 
nieuwe leerkracht van uw kind én u kunt de feestlift bekijken! 
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Vanuit de directie  

We hopen dat u allemaal genoten heeft van de zomervakantie en dat alle ouders en kinderen weer 
veilig teruggekeerd zijn.  
Aanstaande maandag om 8.30 uur start de school weer. Deze nieuwsbrief bevat veel informatie die 
handig is om het schooljaar goed te starten.  
 
Gelijke schooltijden groep 1 – 8  
De schooltijden zijn voor alle kinderen: 
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 - 12.00 uur  13.15 - 15.15 uur 
Woensdag en vrijdag:   8.30 - 12.30 uur 
 
Afspraken hal / school 
Door de nieuwe indeling van de hal en de keuze deze in te richten met werkplekken voor de kinderen 
is het belangrijk met elkaar afspraken te maken over het gebruik van de hal. In de hal mogen kin-
deren met elkaar overleggen met een zogenaamde liniaalstem. De kinderen die bij elkaar aan de ta-
fel zitten horen elkaar dan wel, maar de kinderen van een andere werkplek worden niet gestoord. 
Ook aan u als ouders / bezoekers van de school vragen we u in de hal stil te zijn. Langs de nieuwe 
kantoorruimtes, aan de zijkant van de hal, is voldoende ruimte vrijgehouden om u door de hal heen  
naar de andere kant van de school te bewegen. We willen u  vriendelijk, maar dringend verzoeken 
deze loopruimte in rust te gebruiken, zodat de kinderen die aan het werk zijn in de hal ongestoord en 
geconcentreerd verder kunnen werken.  
 
Juf Linda is bevallen! 
Op woensdag 26 juli om 01.52 uur zijn juf Linda en Wouter de trotse ouders en is Cas grote broer ge-
worden van hun prachtige dochter en zusje Noor! 
Met juf Linda en Noor gaat alles goed.  
 
Afscheid juf Désiree, meester Ernst-Jan leerkracht groep 7B 
Vlak voor de vakantie hebben we afscheid genomen van juf Désiree. Zij gaat tijdelijk een ziektever-
vanging van een leerkracht in Zuid-Beijerland doen, na de herfstvakantie hoopt zij te starten op het 
voortgezet onderwijs. Wij wensen haar veel plezier en succes!  
De ouders van groep 7B zijn voor de vakantie nog op de hoogte gebracht, meester Ernst-Jan zou al 
voor enkele dagen groep 7B gaan doen, hij komt nu fulltime bij ons werken.  
Hartelijk welkom meester Ernst-Jan! 
 
Nieuwe website en schoolgids 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze zal binnenkort de lucht in 
gaan. Op de oude website staat wél de nieuwe schoolgids alvast klaar voor komend schooljaar. Via 
de volgende link http://debouwsteen.csgdewaard.codalt.com/schoolgids-20172018 kunt u de 
nieuwe schoolgids lezen. In de schoolgids vindt u alle praktische en organisatorische informatie die 
met school te maken hebben. Aangeraden wordt deze goed te lezen! 
 
Jaarplanning 
In de bijlage voeg ik de jaarplanner toe, waarop alle activiteiten vermeld staan die tot nog toe inge-
pland zijn. Binnenkort krijgt u deze, evenals de nieuwe flyer in een mooie map, gedrukt mee met uw 
(oudste) zoon/dochter. Ook in ParnasSys staan de activiteiten vermeld.  
 
We kijken met elkaar uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar! 
Renate Vliet 
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Activiteiten 
Zwem- en gymrooster  
Hieronder volgt het zwem- en gymrooster. Groep 4b zal aanstaande maandag nog niet gaan zwem-
men, zij zwemmen dus voor het eerst op maandag 28 augustus. De andere groepen starten dinsdag 
22 augustus met zwemmen en gymmen. In de bijlage vindt u de brief m.b.t. het betalen van het 
zwemlesgeld. Aan de ouders van groep 4 & 5 de vraag het bedrag van €50,- voor 1 oktober over te 
maken.  
  gym dinsdag gym donderdag zwemmen 
groep 3a   13.15 - 14.15   
groep 3b   13.15 - 14.15   
groep 4a 14.30 - 15.15   do 14.30 - 15.15 
groep 4b   14.30 - 15.15 ma 14.30 - 15.15 
groep 5a 14.30 - 15.15   woe 10.00 - 10.45 
groep 5b   14.30 - 15.15 di 14.30 - 15.15 
groep 6a 13.15 - 14.30     
groep 6b 13.15 - 14.30     
groep 7a 10.45 - 12.00     
groep 7b 10.45 - 12.00     
groep 8a   10.45 - 12.00   
groep 8b   10.45 - 12.00  

 
Oud Papier 
Volgende week dinsdag tot en met vrijdag staat de oud papier container weer naast de school! 
 

Vanuit de gemeente 
Onderzoek kinderen op gezond gewicht 
De gemeente Binnenmaas is JOGG gemeente. Dat staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Wij doen 
als basisschool hier enthousiast aan mee. Onderdeel van JOGG zijn jaarlijkse metingen van lengte en 
gewicht en het vragen naar de leefstijl van alle kinderen. In de bijlage vindt u de bijbehorende infor-
matiebrief en leest u wat het onderzoek concreet inhoudt.  
 

Vanuit Kidspalace 
Start peuterspeelgroep 
Vol enthousiasme zijn de pedagogisch medewerkers afgelopen week aan de slag gegaan met het in-
richten van de nieuwe peutergroep. Wat is het mooi geworden! Aanstaande maandag starten de eer-
ste twee groepen. In beide groepen is nog plaats! Aanstaande dinsdagavond zullen de medewerkers 
van Kidspalace tijdens de open avond aanwezig zijn. Loop gerust binnen voor informatie of om er een 
kijkje te nemen! 
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Naschoolse activiteiten 
We zijn met verschillende organisaties aan het overleggen om een breed en gevarieerd aanbod aan 
te bieden met betrekking tot naschoolse activiteiten. U moet hierbij denken aan sport & spel, weten-
schap & techniek en kunst & cultuur. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan bij Kidspalace 
en hieraan onder de BSO-tijd mee willen doen, krijgen een korting. U kunt voor de concrete kortin-
gen contact opnemen met info@kidspalace.nl. 
 
Proeflessen Het Klein Toneel 
De eerste naschoolse activiteit die aangeboden wordt, is een proefles vanuit Het Klein Toneel. Bij Het 
Klein Toneel leert uw zoon/dochter zingen, dansen en acteren van professionele zang-, dans- en dra-
madocenten. In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de eerste proefles op vrijdagmiddag 8 septem-
ber.  
 
Verplaatsen schoolkorfbal 
Voorheen werd het schoolkorfbaltoernooi in september gehouden. Vanuit de organisatie van het 
schoolkorfbal hebben we een mail ontvangen dat het wegens organisatorische redenen verplaatst 
wordt naar maart/april 2018. Verdere informatie volgt t.z.t. 
 

Vanuit de overblijf 
Op maandag-, dinsdag en donderdag heeft uw zoon/dochter weer de mogelijkheid om op school 
over te blijven. De overblijf wordt verzorgd door vrijwilligers die met uw zoon/dochter eten en spe-
len. Momenteel zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers. Mocht u hiervoor interesse hebben, 
dan kunt u contact opnemen met één van de overblijfcoördinatoren: Gonnie Koomans (06-
40962777) of Stefanie Creemers (06-18136835). Mocht u zich direct willen aanmelden dan kan dat 
via overblijf.debouwsteen@gmail.com. Per overblijfbeurt krijgt u een kleine vergoeding.  
De overblijf vindt plaats in de klassen, de kinderen spelen op het plein tot 13.05 uur, daarna worden 
de kinderen naar hun eigen klas gebracht. De kinderen die niet overblijven, mogen pas vanaf 13.05 
uur het plein op en de school in!  
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