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Vanuit de directie 
De herfstvakantie staat voor de deur, de 
eerste periode van het schooljaar zit er  
alweer op. Na de zomervakantie zijn we  
gestart in onze mooie, gerenoveerde school. 
Wat hebben we heerlijke werkplekken  
gekregen en wat maken de leerlingen  
dankbaar gebruik van de nieuwe  
werkplekken in de hal, het wordt / is echt al 
een leerplein, waar leerlingen actief, sa-
menwerkend of juist heel geconcentreerd 
aan het werk zijn. Wat mooi om te zien! 
  
We hebben er inmiddels 2 studiemomenten 
met het hele team op zitten, de derde is op 
vrijdagochtend 27 oktober. De zesde rol van 
de leerkracht, de coachende rol, kunnen we 
doelgericht inzetten tijdens het project Kle-
ding & Sport. De coöperatieve werkvormen 
worden steeds meer ingezet tijdens de les-
sen, waardoor alle kinderen op een actieve 
manier met de leerstof bezig zijn.  
 
Na de herfstvakantie gaat de klok een uur 
terug, de winter komt eraan. Met de winter 
komen ook de donkere dagen weer. Al snel 
is het donker en soms  
regenachtig als de kinderen naar school 
gaan. Om deze reden starten we na de 
herfstvakantie in samenwerking met de 
leerlingen van groep 7 en 8, ouderraad en 
de politie aan een verkeersactie. De twee 
weken na de herfstvakantie besteden we 
extra aandacht aan parkeren van automobi-
listen in de parkeervakken. Als u in de week 
van 23 oktober goed parkeert krijgt u van de  
kinderen een pluim. Parkeert u op de stoep, 
dubbel of op een plek waar het niet mag, 
dan krijgt u van de leerlingen een  
waarschuwing. De verkeersroute van de 
fietsende en lopende kinderen wordt daar 
namelijk onveilig van, wat zou kunnen  
leiden tot ongelukken.  
 
 

Identiteit 

Kinderdankdag 
Woensdagmiddag 1  

november is het weer  

kinderdankdag dienst in 

de Hervormde kerk. De 

dienst start om 14.00 uur, 

onder leiding van  

dominee Raveling.  

U bent allen van harte 

uitgenodigd! 

 

Het thema van de dienst 

is: 

Dank en deel 

 

Via onderstaande link 

komt u bij de liedjes die 

tijdens de dienst gezongen 

worden 
https://www.youtube.com/playli

st?list=PLkzOSeowLrdubvtg28

HndzDvIKF1A4WqU 
 

De collecte tijdens deze 

dienst zal door Jacomien 

Groeneweg besteedt wor-

den aan concrete  

materialen die nodig zijn 

voor de kinderen op Sint 

Maarten. Jacomien gaat in 

de kerstvakantie deze  

materialen persoonlijk 

bezorgen. Op dinsdag 24 

oktober zal zij in de  

groepen op school iets 

komen vertellen over het 

doel van haar reis.  

Van harte aanbevolen! 
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In de week van 30 oktober treedt de politie op als u niet goed parkeert. Volgens ons hebben 
we allemaal hetzelfde belang: een veilige toegangsroute voor de kinderen die naar school 
komen! Uiteraard geldt dat niet alleen voor de twee weken na de vakantie, dit geldt altijd! 
 

Oudercommunicatie 
Omkeergesprekken 
Afgelopen twee weken heeft u allemaal een gesprek 
gevoerd met de leerkracht(en) van uw zoon of dochter. 
Een goede communicatie en samen afspraken maken 
vinden we belangrijk. De leerkrachten kijken terug op 
twee zinvolle weken boordevol oudergesprekken, we 
hopen dat u dezelfde ervaring heeft.  
 
ParnasSys 
ParnasSys heeft een update gehad, soms word je van een nieuwe update blij, soms moet je 
ergens aan wennen, soms is het lastig. Helaas is de derde versie nu het geval. In verband met 
de privatisering heeft nu nog maar één ouder toegang tot het ouderportaal. Alle ouders die 
geen inlogaccount hebben verzoeken wij een mail te sturen naar meester Luc 
l.kok@csgdewaard.nl hij zal dan een toegangscode naar u verzenden, zodat alle ouders in 
het ouderportaal kunnen.  
Als u inlogt in het ouderportaal dan ziet u bij de noodnummers nu als eerste nummer vaak 
het nummer van een opa / oma staan. Wij hanteren op school de volgende volgorde op het 
moment van urgentie: eerst nemen wij contact op met de ouders, daarna pas met het  
eventuele noodnummer.  
 

Activiteiten op school 

 

datum groep activiteit 

23 okt. Alle 
groepen 

Versturen inlogcode voor het bestellen van de schoolfoto’s vanuit 
Heijblom fotografie.  

24 okt. Alle 
groepen 

Presentatie Jacomien Groeneweg (collectedoel kinderdankdag-
dienst, Sint Maarten) 

25 okt. Alle 
groepen 

Bezoek dominee in de klassen. (Kinderdankdag) 

27 okt. Alle 
groepen 

Studiedag, leerlingen vrij 

1 nov 
14.00 uur 

Jong en 
oud 

Kinderdankdag dienst in de Hervormde kerk 

 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/


Nieuwsbrief 5 
13-10-2017 

 

Directeur: Renate Vliet 078-6733260 www.debouwsteen.csgdewaard.nl 
r.vliet@csgdewaard.nl 

Activiteiten door anderen georganiseerd 
Kinderbingo Concordia 
Woensdag 18 oktober 2017 organiseert Dartvereniging Makkie een gezellige Kinderbingo in 
Partycentrum Concordia te ‘s-Gravendeel. 
De kosten zijn €5,- per kind voor vele rondes bingo, wat lekkers en altijd prijs! 
Geschikt voor kinderen van alle leeftijden. Kinderen t/m 8 jaar verplicht onder begeleiding 
van een volwassene. 
Zaal open: 14:30u aanvang: 15:00u. 
Adres: Dr. Bossersstraat 11, tel. 078 673 2992 
 
Sporten in Binnenmaas en Strijen 
In de herfstvakantie organiseren de combinatiefunctionarissen van Welzijn Hoeksche Waard 
diverse sportieve activiteiten. Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie.  

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/

