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Vanuit de directie 
Terugkoppeling studiedag 
Afgelopen woensdag hebben we de eerste stu-
diedag van het jaar gehad. In de ochtend zijn we 
opnieuw geïnspireerd door Simone Kessels, in-
middels onze vaste docent vanuit het CPS, over 
coöperatief leren en de zesde rol van de leraar.  
 
Coöperatief leren zijn verschillende werkvormen 
die toegepast kunnen worden binnen de les. Het 
doel van coöperatief leren is: Je leert elkaar 
beter kennen, je leert luisteren naar elkaar, je 
hebt respect voor elkaar, je leert van en met 
elkaar en je hebt elkaar nodig.  
 
De zesde rol van de leraar gaat uit van de leer-
kracht als leercoach. Op deze manier kunnen we 
de leerlingen op een 
gestructureerde en 
doelgerichte manier, op 
interactieve wijze aan-
zetten tot effectief leer-
gedrag.  
 
’s Middags hebben we 
een presentatie gehad 
van iemand van Alles-in-
1. Op 25 september gaan we starten met ons 
eerste schoolbrede project: Kleding en sport. 
Tijdens deze projecten kunnen we goed aan de 
slag met de coöperatieve werkvormen en kun-
nen we de zesde rol van de leraar goed toepas-
sen. Zo komt alles mooi samen! 
 
Omkeergesprekken 
Binnenkort zullen de omkeergesprekken plaats-
vinden. De leerkrachten gaan graag met u (vanaf 
groep 6 ook met de kinderen) in gesprek over 
het sociaal-emotioneel welbevinden van uw 
kind. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging met 
het tijdstip voor de gesprekken. Van de leer-
kracht van uw kind ontvangt u via de mail een 
formulier met een aantal vragen. We willen u 
vragen dit formulier vooraf in te vullen en alvast 
te mailen naar de leerkracht, zodat de gesprek-
ken effectief gevoerd kunnen worden.  In de 
groepen 8 vinden de voorlopig adviesgesprek-
ken; ook met ouders én kinderen samen! 

Zendingsproject 

Naast het sparen voor onze vier 
adoptiekinderen, willen we dit jaar  
voor een nieuw zendingsdoel spa-
ren: de organisatie MAF (Mission 
Aviation Fellowship). Deze organi-
satie vliegt al 60 jaar in meer dan 
30 landen om mensenlevens te 
redden met ambulancevluchten. 
Ook helpen zij armoede bestrijden 
en brengen zij medicijnen naar de 
vluchtelingenkampen in o.a. Zuid-
Soedan en Oeganda. 
 
Wij willen doelgericht gaan sparen 
voor brandstof voor hun vliegtui-
gen. Iedere €1,- is 1 liter brandstof.  
U kunt uw kind geld meegeven 
voor deze actie op maandag of 
dinsdag. Op deze dagen zal het 
speciale zendingspotje klaar staan 
in de klas. We zullen op een poster 
bijhouden hoeveel we hebben op-
gehaald per week!  
 
Maakt u het liever over? Ga dan 
naar: 
https://www.maf.nl/acties/zending
sproject-de-bouwsteen-2017-2018 
en steun deze actie met het bedrag 
dat u kunt missen. Op bovenstaan-
de pagina kunt u ook de tussen-
stand bekijken van dit zendingspro-
ject. We hopen met elkaar veel 
brandstof bij elkaar te sparen!  
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Informatieavond  
Op dinsdagavond 26 september worden er drie informatieavonden gegeven.  

- De ouders van wie de kinderen werken met het remediërende programma Bouw! worden 
uitgenodigd voor kennismaking met het programma, het afstemmen van wensen en het be-
spreken van taken en verantwoordelijkheden.  

- De ouders van de kinderen die deelnemen aan de groeiklas worden uitgenodigd kennis te 
maken met de leerkrachten van de groeiklas. Tijdens deze informatieavond zullen zij vertel-
len wat het doel van de groeiklas is, wat de verwachtingen zijn en aan welke projecten er 
gewerkt gaat worden.  

- De ouders van de groepen 8 worden van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de presen-
taties vanuit het voortgezet onderwijs. Gastsprekers van De Willem uit Oud-Beijerland en van 
Het Insula College uit Dordrecht zullen de ouders vertellen hoe het voortgezet onderwijs er-
uit ziet. Welke scholen zijn er in Dordrecht en in de Hoeksche Waard, wat zijn de verschillen-
de richtingen waaruit gekozen kan worden, hoe zit het VMBO in elkaar, etc.  

Alle drie de rondes starten om 19.30 uur.  
 

 

Vanuit schoolmaatschappelijk werk 
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben de 
schoolmaatschappelijk werker op De Bouw-
steen. U kunt bij het schoolmaatschappelijk 
werk terecht met vragen met betrekking tot 
opvoeding, gezin, gedrag en school gerela-
teerde problemen/ zorgen, anders dan leer-
problemen. Het schoolmaatschappelijk werk 
biedt kortdurende preventieve hulp en ver-
wijst door indien nodig, waarbij gebruik ge-
maakt wordt van korte lijnen binnen de hulp-
verlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappe-
lijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school. 
Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het 
Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. 
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het 
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen 
met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school.  
 
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer 06-40799650 of 
email: f.krebbers@kwadraad.nl. 
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Activiteiten 

Jantje Beton 
Volgende week gaat de Jantje Beton actie van start. 
De loten kunnen verkocht worden tot en met 27 sep-
tember. Nadat we onze school van binnen hebben 
opgeknapt, willen we ook graag iets aan het plein 
doen. Hiervoor hebben we veel geld nodig. De helft 
van de opbrengst van Jantje Beton is voor onze 
school.  
 

 

datum groep activiteit 

18 september 1-2c juf Marlies werkt de ochtend 

19 september 7 & 8 Natuurpad 

20 september 1-2c  juf Marianne werkt de ochtend 

26 september Ouders Bouw! 
Ouders groeiklas 
Ouders groepen 8 
 

19.30 uur informatieavond 

 
Vakanties en studiedagen 2017 - 2018 
Voor de duidelijkheid nogmaals het vakantierooster en de studiedagen. 
 
Vakanties: 
Herfstvakantie: 16 - 20 oktober 2017 
Kerstvakantie: 25 december - 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie: 26 februari - 2 maart 2018 
Paasvakantie: 30 maart - 2 april 2018 
Meivakantie: 23 april - 4 mei 2018 
Hemelvaartsvakantie: 10 - 11 mei 2018 
Pinkstervakantie: 21 mei 2018 
Zomervakantie: 16 juli - 24 augustus 2018 
 
Studiedagen team, leerlingen vrij:  
- woensdag 13 september 2017 
- vrijdag 27 oktober 2017 
- dinsdagmiddag 21 november 2017 
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