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Vanuit de directie 
Met zorg: een prachtig beroep! 
Wij voeren als teamleden van een basisschool 
het mooiste beroep van de wereld uit. Wat is er 
leuker dan dagelijks bezig zijn met kinderen, 
hen vaardigheden aan te leren, kennis bij te 
brengen, met ze te lachen en van ze te  
genieten. Toch gaat het momenteel niet goed. 
Het beroep is niet aantrekkelijk genoeg, er  
kiezen te weinig nieuwe mensen voor dit prach-
tige beroep. De werkdruk is te hoog, het salaris 
in vergelijking met het voortgezet onderwijs te 
laag. Graag willen we het beste uit ieder kind 
halen, maar dat lukt als leerkracht niet alleen. 
Trots ben ik op het team van De Bouwsteen, 
wat het ondanks de onmogelijkheden van de 
afgelopen jaren tóch zo goed mogelijk doet, zich 
inzet voor ieder kind. 
 
Na jaren van bezuinigingen, praten en aantonen 
van de hoge cijfers rondom het ziekteverzuim 
en de werkdruk, hebben we in juni een prikactie 
gehouden. We zijn een uur later begonnen. Op 
5 oktober is er een grote landelijke staking ge-
weest. We maken ons ernstige zorgen om het 
mooie vak wat wij beoefenen. Afgelopen week 
zijn er opnieuw gesprekken gevoerd vanuit PO-
front (waarin leerkrachten, vakbonden en 
schoolbesturen zijn vertegenwoordigd). Binnen 
onze Stichting vervullen wij hierin een actieve 
rol. Als Stichting zijn wij vertegenwoordigd bij 
zowel de PO-raad als bij CNV onderwijs.  
Gelukkig is er inmiddels een nieuwe minister, er 
kunnen stappen gemaakt worden door de over-
heid. Tot 5 december heeft de minister de tijd 
gekregen om daadwerkelijk iets aan de situatie 
te doen en niet zoals de situatie op het moment 
is: erkennen van de problemen en in 2021  
komen met de oplossing die voor nú nodig is. 
Mocht de situatie niet voldoende opgelost wor-
den, dan zal de PO- in Actiegroep, samen met 
de vakbonden opnieuw een staking uitroepen, 
deze staat gepland op dinsdag 12 december.  
 
Wij hopen op uw steun en begrip. We willen 
graag goed onderwijs, onder goede omstandig-
heden, (blijven) bieden aan uw zoon of dochter. 
Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst! 
In de bijlage voeg ik de ouderbrief toe vanuit 
PO- in Actie. Hierin staat voor u uitgelegd waar-
om de zorgen zo groot zijn.  

Instroomgroep en  

Kleuterinstuif 
 

Er komen zoveel kinderen met  

plezier naar onze school, dat onze 

huidige kleutergroepen bijna vol 

zijn. Met vol bedoelen wij groepen 

van rond de 25 kinderen. Dit kun-

nen er iets meer of iets minder zijn, 

maar onze ervaring is dat we dan 

alle kleuters goed blijven ‘zien’, 

waardoor zij zich, met plezier, op 

hun eigen tempo en hun eigen  

niveau kunnen ontwikkelen.  

 

Dit maakt dat we na de voorjaars-

vakantie kunnen gaan starten met 

de instroomgroep. Momenteel zijn 

we bezig met de invulling hiervan: 

leerkrachten, aantal kinderen en de 

dagen dat de instroomgroep draait. 

Momenteel is het aantal opgege-

ven kinderen tussen de 10 – 15 

kinderen, er is dus nog ruimte voor 

kinderen die voor de  

zomervakantie vier jaar worden. 

Kent u nog kinderen die voor de 

zomervakantie vier jaar worden, 

dan kunt u de instroomgroep  

wellicht onder de aandacht van 

deze ouders brengen.  

De kinderen van de instroomgroep 

zullen alle dagen van de week naar 

school gaan, behalve op woensdag.  

 

Aanstaande maandagmiddag  

hebben we weer een kleuterinstuif, 

ook hier mogen we veel nieuwe 

kinderen begroeten! 
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Project kleding en sport 
Het eerste project van onze pilot geïntegreerd zaakvakken onderwijs zit er alweer op. Het thema was 
kleding en sport van de methode Alles-in-1. In de groepen 5 – 8 is er op verschillende manieren  
invulling aan het project gegeven. Soms was het best even wennen, een ander boek, een  
samenhangend project, werken vanuit een onderzoeksvraag, het maken van een presentatie etc. Het 
was voor zowel de leerlingen als de leerkrachten een leerproces. Het volgende project wat we gaan 
uitproberen is van de methode Blink. Volgende week krijgen we, tijdens de studiemiddag van 21 
november, een presentatie vanuit Blink en in de week van 4 december zullen we hiermee gaan  
starten. We zullen hierbij als school niet met hetzelfde thema aan de slag gaan. De leerkrachten van 
groep 3 – 8 kunnen zelf een keuze maken uit verschillende projecten.  
 
De Sint is ondertussen ook weer in aantocht. In een aantal klassen wordt het Sinterklaasjournaal 
gevolgd, de spanning stijgt op een leuke manier. Er staat een gezellige tijd voor de deur! 
 

  
 
 

Vanuit 

 
Zoals u misschien al gezien heeft, is de peuterspeelgroep van 
Kidspalace gestart in De Bouwsteen. 
We spelen hier elke ochtend van 8.45 tot 11.45 uur en doen 
leuke en leerzame dingen. We leren o.a. spelen, we leren  
delen en op onze beurt te wachten. We leren de kleuren en 
we leren tellen, maar we vinden bijvoorbeeld verven,  
kleuren, puzzelen en buitenspelen ook erg leuk. 
Met de kinderen die bijna 4 jaar worden kijken we alvast eens 
in hun nieuwe klas. Zo leren ze hun nieuwe juf kennen en 
weten ze waar ze straks naar toe gaan. 
Er is nog plek voor nieuwe kinderen, dus mocht u  
belangstelling hebben, dan bent u van harte welkom om even 
binnen te stappen, tussen 8.30 en 8.45 of na 11.45, om ons te 
bellen (078-2210009) of om ons te mailen (peu-
ter@kidspalace.nl). 
Vriendelijke groeten van juf Janneke en juf Judith 

 
Oudercommunicatie 
HERHALING!  
Op zoek naar: 

- De kriebelbrigade zoekt versterking 
Hebt u zin en tijd om met de ouders van de kriebelbrigade op zoek te gaan naar ongewenste 
beestjes op de hoofden van de kinderen? Dan zijn we op zoek naar u! 
Hebt u na iedere vakantie tijd om mee te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij Sari Visser, 
s.visser@csgdewaard.nl  
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- Iemand die oude meubels in een nieuw verfjasje wil steken 

Wellicht hebt u de kast buiten al zien staan, deze kast staat te wachten op iemand die tijd 
heeft om hem in een nieuw verfjasje te steken. Het telraam en de lessenaar zouden ook 
graag gebeitst willen worden. Wilt u ons daarmee helpen, dan kunt u zich aanmelden bij 
Renate Vliet, r.vliet@csgdewaard.nl 
 

Activiteiten op school 

 

 

datum groep activiteit 

20-11 5 t/m 8 Lootjes trekken 

21-11 1 t/m 8 Studiemiddag, kinderen ‘s middags vrij 

21 t/m 24-11  Papiercontainer 

24-11 1 en 2 Speelgoedmorgen 

28-11 1 t/m 4 Schoen zetten 
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