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Vanuit de directie 
Start van het schooljaar 
Eind vorige week heeft u via uw oudste kind een 
nieuwe bewaarmap gekregen, met daarin een 
flyer van De Bouwsteen, de jaarkalender, de 
flyer van De Kinderwaard en van Het Klein To-
neel.  
 
De eerste twee weken zitten er alweer op. Op 
de opening vorige week dinsdagavond heb ik 
ontzettend veel positieve reacties gekregen van 
ouders, opa's en oma's en andere belangstellen-
den. Wat fijn om te horen! Veel van deze reac-
ties gingen uiteraard over de verbouwing, het 
nieuwe meubilair, de mooie, rustige kleur 

blauw, maar ook over hun zoon of dochter die 
zo'n fijne eerste schooldag hadden gehad!  
 
We merken dat de verbouwing ook zijn positieve 
uitwerking heeft op onderwijskundig gebied. In 
alle klassen ben ik even wezen kijken. Stuk voor 
stuk zie ik groepen waarin op een positieve ma-
nier gewerkt wordt door kinderen, waar leer-
krachten met plezier les staan te geven, waar de 
regels en afspraken consequent gehanteerd 
worden. Waar hard gewerkt wordt aan groeps-
vorming.  
 
Met grote trots loop ik door het gebouw: klas-
deuren die open zijn, leerkrachten die kennis 
overdragen en leerlingen begeleiden, kinderen 
die luisteren, actief meedoen, individueel wer-
ken, of die in rust  
samenwerken in de hal. Het ICT onderwijs wat 
een prominente plek inneemt, Engelse lessen 
die gegeven worden, het is allemaal de dagelijk-
se praktijk.  
 
Kortom: het team 
van De Bouwsteen 
heeft er weer zin in! 
We wensen ieder-
een een goed 
schooljaar toe! 
 
 
Renate Vliet 
Trotse directeur  
De Bouwsteen 

Mis onze  

Kleuterinstuif 

niet! 

 
 

Ben jij (bijna) drie jaar 
en wil je graag komen 
kijken op de ‘echte’ 

basisschool? Dan mag 
jij vrijdagochtend 15 
september meespelen 

en werken met de 
kleuters van groep 1-2! 

Voor papa en/of  
mama is er koffie / 
thee en heel veel  

informatie. 
 

15 september 2017 
10.00 – 12.15 uur 

 
KOM JE OOK??? 

 
Aanmelden via  

r.vliet@csgdewaard.nl 
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Onderwijskundig  
Tutorlezen 
Aanstaande maandag gaan de kinderen van groep 4 en 8 van start met tutorlezen. 2x in de week 
leest een kind van groep 8 met een kind van groep 4.  
 
Tutorlezen houdt in dat we op onze school voor een vorm van leesonderwijs hebben gekozen waarbij 
de ene leerling de andere helpt. Het bevordert het samenwerkend en/of coöperatief leren.  
Het verloop van het tutorlezen is als volgt: De tutor (de groep 8 leerling) heeft van juf Sari instructie, 
die gericht is op leesbevordering (vloeiend lezen en tempo) en het omgaan met elkaar, gekregen. De 
tutoren krijgen handvatten hoe zij de kinderen het beste kunnen complimenteren en corrigeren. 
De kinderen ontwikkelen zo meer zelfvertrouwen, leren vloeiender lezen, ze maken meer gebruik 
van de context, krijgen meer zelfcorrectie en leren zo preciezer lezen. 
 

Algemeen 
Toegang ouderportaal ParnasSys 
Via het ouderportaal bent u op de hoogte van de resultaten, groepsindeling en bijzonderheden van 
uw kind. U komt met dezelfde inlogcode als vorig jaar het ouderportaal binnen.  
Mocht u uw inlogcode kwijt zijn, stuur dan een mail naar l.kok@csgdewaard.nl. Meester Luc zal dan 
een nieuw inlogaccount voor u aanmaken.  
 
Binnenbrengen kinderen 
De ouders van de kleuters mogen hun zoon/dochter naar de klas brengen. Inmiddels weten de kin-
deren van groep 3 – 8 goed hun eigen klas te vinden. Om de zelfstandigheid van de kinderen te be-
vorderen en de rust in de school te bewaren, vragen we u uw zoon/dochter gedag te zeggen op het 
plein.  
 
Rust in de hal / op het leerplein 
Door de opstelling en de structurele werkplekken die we in de hal gecreëerd hebben, wordt de hal 
als leerplein gebruikt. Kinderen zijn daar zelfstandig, op het Chromebook of in groepjes aan het werk 
aan hun project. We hebben met de kinderen de afspraak gemaakt dat ze op het leerplein hun lini-
aal-stem moeten gebruiken. Als u de school inloopt wilt u hier dan ook rekening mee houden? De 
kinderen kunnen dan ononderbroken verder werken. 
Alvast bedankt! 
 
Start van de middag 
We merken de afgelopen twee weken dat de kinderen zó enthousiast zijn om naar school te komen, 
dat er verkeersopstoppingen op het fietspad plaatsvinden, waardoor er onveilige verkeerssituaties 
ontstaan. Sommige kinderen staan alweer om 12.45 uur voor het hek en blokkeren daarmee het 
fietspad. Om 13.05 uur gaat de eerste bel, dit is het signaal dat de middagpauze en overblijf is afge-
lopen en dat de kinderen weer het schoolplein op mogen. Om 13.05 uur gaat het hek open en mogen 
de kinderen hun klas in. Om 13.15 uur starten de lessen.  
Wilt u uw kind op de juiste tijd van huis naar school laten gaan? 
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Communicatie met ouders 
Structurele gesprekscyclus 
Onderstaand stuk staat uitgebreid in de schoolgids beschreven in hoofdstuk 8.  
 
Vooraf vastgestelde momenten zijn belangrijk om de communicatie helder en transparant te houden. 
Wij vinden het belangrijk dat er tussen de ouders en school een goede samenwerking plaatsvindt, 
zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. We maken hiervoor ge-
bruik van de volgende vijf momenten: 
 
1: Begin schooljaar, alleen ‘grote’ zorgleerlingen 
In de tweede en derde week van het schooljaar vinden er 15 - minuten gesprekken plaats op initiatief 
van de ib-er met de nieuwe groepsleerkracht(en) en ouders. Ouders informeren de nieuwe groeps-
leerkrachten over hun kind. De ib-er zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken van voorgaande jaren 
doorlopen in het nieuwe schooljaar. De nieuwe leerkracht(en) zijn toehoorders in dit gesprek.  
2: Rondom de herfstvakantie, alle leerlingen 
3: Voor de voorjaarsvakantie, alle leerlingen 
4: April/mei, alleen ‘grote’ zorgleerlingen 
5: Einde schooljaar, alle leerlingen op aanvraag van leerkracht of ouders 
 
Naast de reguliere gesprekkencyclus hebben ouders op de volgende momenten de mogelijkheid om 
contact te hebben met de leerkracht: 
 
Telefonisch: tussen 8.00 - 8.15 uur. Hier kan gebruik van gemaakt worden in het geval van grote, uit-
zonderlijke gevallen. Denk aan ziekte/ziekenhuisopname/overlijden etc. van gezinsleden, ouders of 
grootouders. 
Telefonisch: na schooltijd kunnen ouders de leerkracht bellen of neemt de leerkracht contact op met 
de ouders. 
Persoonlijk gesprek: Ouders en leerkrachten kunnen met elkaar een afspraak maken voor een per-
soonlijk gesprek na 15.30 uur 
Mail: ouders en leerkrachten kunnen elkaar via de mail op de hoogte houden over afspra-
ken/gebeurtenissen in de klas of thuis. De leerkracht reageert in principe op werkdagen binnen 24 
uur. 
 
Voor de eerste gesprekken zijn de betreffende ouders nu uitgenodigd, we verzoeken u door de hoe-
veelheid van de gesprekken voor de intern begeleiders flexibel te zijn voor tijden en data en op tijd 
aanwezig te zijn. In het belang van uw kind kunt u vast iets eerder weg op werkdagen. Mocht een 
tijdstip echt niet voor u uitkomen, dan kunt u zelf ruilen met een andere ouder. Uw kind is een ‘zorg-
leerling’ op het moment dat uw zoon/dochter structureel een ander programma draait dan groeps-
genootjes en/of uw zoon / dochter een specifieke aanpak nodig heeft. 
 
 

Naschoolse activiteiten 

In samenwerking met externe partners en de BSO proberen we een uitgebreid naschools activiteiten 
aanbod aan te bieden. U moet hierbij denken aan sport & spel, wetenschap & techniek en kunst & 
cultuur. De activiteiten worden op school gegeven, maar vanuit school is er niemand aanwezig bij de 
betreffende activiteit. 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 kortingen contact 
opnemen met info@kidspalace.nl. 
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Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die tot nu toe zijn ingepland: 
 

Activiteit Aantal lessen Kosten Dag  

Het Klein Toneel 
Zang-, acteer- en  
theaterles 

21 lessen van 60  
minuten 
 
 
 
 

€175,- (of 2 termijnen 
van €90,-) inclusief 2 
kaartjes voor de eind-
presentatie in De Oude 
School in Dordrecht 

Vrijdag 
Groep 3 – 4  
13.30 – 14.30 uur 
 
Groep 5 – 6 
14.30 – 15.30 uur 

Op vrijdag 8 september staat voor beide groepen een proefles gepland. Mail de naam van uw kind, 
in welke groep hij/zij zit, uw telefoonnummer en de locatie waar uw kind de proefles wil volgen naar 
educatie@hetkleintoneel.nl. Deelname aan een proefles is gratis. U wordt als ouders/verzorgers van 
harte uitgenodigd om bij deze proefles te komen kijken. 

Tekencursus 7 lessen 
90 minuten 

€35,- cursusgeld 
€10,- materiaalkosten 

Woensdag  
20-09-2017 
14.00 – 15.30 uur 

Blokfluitles Wekelijks 
60 minuten 

€12,- per maand 
 

Donderdag 15.30 uur 

De eerste 4 lessen zijn gratis! 
Eenmalig 35 euro voor aanschaf van  blokfluit en boek. 
U kunt inschrijven via: carinequartel@hotmail.com / 078-6743354  
Voor meer informatie zie: www.nalangstreven.nl 
 

Typecursus Gigakids 12 lessen 
45 minuten 

€159,- Nog niet bekend 
Start z.s.m.  

Mad Science  6 lessen 
60 minuten 

€ 72,- Dinsdag 16.00 uur  
1e les start op 
30-01-2018 

 
TrainingHopper 
Doe ook  mee! 
Net als u vinden wij het belangrijk dat mensen bewegen. Dat houdt hen fit en gezond en daar wordt 
iedereen beter van, toch? Samen met een aantal sportverenigingen in Binnenmaas en Strijen hebben 
we daarom de TrainingHopper ontwikkeld, waarbij in een vast aantal weken, van 18 september tot 
en met 20 oktober, proeflessen gevolgd kunnen worden bij verschillende verenigingen. 
Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een training die is afgestemd op hun leeftijd en dat kunnen 
ze bij verschillende verenigingen doen. Zo kunnen ze verschillende trainingen uitproberen en uitein-
delijk kiezen voor de sport die het best bij hen past. We sluiten af met een feestelijke speldag in de 
week van 16 oktober (herfstvakantie). 
Meldt u zich ook aan? Ga dan naar de cursussenpagina op onze website. Als u in het zoekveld 'trai-
ninghopper' invult, komt het aanbod onder elkaar op uw scherm te staan! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Combinatiefunctionarissen van Binnenmaas en Strijen 
Thamar, Holland en Bianca 
 
[http://www.welzijnhoekschewaard.nl/images/Button-Inschrijven.png]http://huss.us7.list-
manage.com/track/click?u=91d3d51e143a247d3c89548d2&id=5eca0d4cac&e=3a17d86cac 
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