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Vanuit de directie 
De november- en decembermaanden zijn  
gezellige maanden op school. Vol spanning  
zitten de kinderen in het Sinterklaasverhaal. 
Wat gebeurt er dit jaar allemaal weer? Na de 
Sint verleggen wij het accent naar de Kerst, het 
volgende feest, de geboorte van Jezus kondigt 
zich aan. Verderop in deze nieuwsbrief leest u 
meer over het kerstfeest.  
 
Blink: ontdekkend en onderzoekend leren 
Volgende week starten we met het tweede 
project van dit jaar. Deze keer gaan we aan de 
slag met de methode Blink.  
 
De lesmethodes van Blink Wereld voor wereld-
oriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en na-
tuur & techniek) gaan uit van een activerende 
didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken 
en onderzoeken en vergroten actief hun kennis 
van de wereld. Wij hebben gekozen voor het 
uitproberen van de geïntegreerde en meer vrije 
aanpak, waarbij de kinderen aan de slag gaan 
met hun eigen onderzoeksvragen. Tijdens de 
studiemiddag van 21 november hebben wij een 
inspirerende presentatie gekregen, waarin we 
uitgebreid op de hoogte zijn gebracht van de 
mogelijkheden van het programma. Wij zijn 
heel benieuwd naar de ervaringen van zowel de 
leerkrachten als de leerlingen. 

 
Daarnaast houdt de ophanden zijnde staking 
ons behoorlijk bezig. In de bijlage vindt u hier-
over een aparte brief. Ik verwacht u volgende 
week woensdag duidelijkheid te kunnen geven 
over de gevolgen van de aangekondigde staking 
van 12 december. 
 

 

Hij komt, hij komt  

 
Er gebeuren vreemde dingen in de 
school. Er staat op het podium een 
tent, we vinden ’s ochtends regelmatig 
pepernoten, stukjes inpakpapier, het 
boek etc. De kinderen denken dat 
misschien Sinterklaas of Pieten op 
school zijn ’s nachts. Afgelopen dins-
dagnacht was dat in ieder geval waar, 
woensdagochtend waren de schoenen 
gevuld! 
 
Sinterklaas heeft laten weten aan-
staande dinsdag met zijn Pieten zijn 
verjaardagsfeest bij ons op school te 
vieren. Rond 8.30 uur verwelkomen 
wij de Sint met zijn Pieten.  
(Groot)ouders die willen kijken zijn 
van harte welkom achter het hek in de 
fietsenstalling plaats te nemen.  
 
Op 5 december is de organisatie als 
volgt: 
De kinderen van groep 1-4 worden 
uiterlijk 8.15 uur in de klas verwacht. 
Vervolgens lopen zij met de leerkracht 
naar de voor hen aangewezen plek. 
De kinderen van groep 5 – 8 mogen 
tussen 8.00 – 8.15 uur hun surprise 
binnen brengen, daarna spelen zij op 
het plein van groep 3-4. 
We draaien deze dag een continuroos-
ter, de ouderraad zorgt voor een 
broodje knakworst voor alle kinderen. 
Om 14.00 uur is de school uit! 
 

 

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


Nieuwsbrief 8 
2-12-2017 

 

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

Invalouders gezocht 
Ik weet dat er bij ons op school een aantal ouders is met een onderwijsbevoegdheid.  
Wellicht zijn daar ouders bij die bij ons op school willen invallen op dagen dat ze zelf officieel niet 
werken. (puur alleen voor het lesgeven, dus ’s ochtends starten om voor te bereiden, ’s middags alles 
netjes verwerken en opruimen en dan weer met de kinderen mee naar huis.) Wij hebben een groot 
invalprobleem. Zowel de invalpool van CSG de Waard, als het uitzendbureau heeft al een aantal keer 
geen invallers meer kunnen leveren, tot nog toe heb ik dat intern kunnen oplossen, zonder dat het 
direct gevolgen had voor groepen kinderen, maar het gaat dan zeker wel ten koste van groepjes  
kinderen die anders extra aandacht zouden krijgen. Met de wintermaanden voor de deur en de 
griepvirussen die vast ook komen aanwaaien op De Bouwsteen, vrees ik dat er in de toekomst  
klassen verdeeld of in het ergste geval naar huis gestuurd moeten worden. Mocht u interesse 
hebben om bij ons in te vallen, meldt u zich dan aan bij Renate Vliet (r.vliet@csgdewaard.nl) 

 
Oudercommunicatie 
Inloggen voor ouders op de nieuwe website 
Wij hebben een mooie, nieuwe website, die we actief gaan gebruiken. We houden deze website  
actueel en up-to-date, zodat u daar altijd de juiste informatie kunt vinden.  
Op deze website zit ook een aparte inlog voor ouders. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor ouders 
en medewerkers van De Bouwsteen. Op de algemene website zullen we van activiteiten 1 foto plaat-
sen, de andere foto’s zijn vervolgens alleen zichtbaar voor ouders van onze school. In 2018 wordt 
hier ook nog een ouderapp aan gekoppeld, deze zal in de toekomst Klasbord gaan vervangen.  
 
Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte klikt u op deze button:  

 
 
De eerste keer inloggen:  
In het scherm dat verschijnt klik je op: Wachtwoord vergeten  
Dus niet eerst je e-mailadres invullen.  

 
Let op: Het e-mailadres dat u gaat  
invullen moet hetzelfde zijn als in het  
administratiesysteem ParnasSys van school 
staat. Met het invullen van uw emailadres 
controleert dit systeem namelijk of u  
ouder/verzorger bent. Vervolgens wordt u 
direct aan de groep of groepen waar uw kind 
of kinderen zitten gekoppeld.   
(Mocht u niet meer weten welk e-mailadres 
geregistreerd staat in het administratie-
programma van de school, dan kunt u dit 
navragen bij meester Luc 
(l.kok@csgdewaard.nl)) 
 
U krijgt vervolgens een mailtje en hierin staat een link om een wachtwoord te kiezen (2 keer invul-
len). 
Daarna kunt u met dit e-mailadres en het wachtwoord inloggen. 
Als u klikt op het pijltje naast uw naam, kunt u desgewenst uitloggen. 
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Kerstfeest 
We vieren het kerstfeest dit jaar met de kinderen op donderdagavond 21 december in de klas. Vanaf 
18.15 uur kunnen de kinderen via de hoofdingang de school in, richting hun eigen klas. Bij de hoofd-
ingang zal een kerstkoor liederen zingen, we vragen ouders en kinderen hierom zachtjes aan te ko-
men, zodat het mooie gezang voor iedereen ook goed hoorbaar is.  
Het kerstfeest start om 18.30 uur in de klas. De ouders van de kleuters mogen vanaf 19.15 uur hun 
kind ophalen in de klas. De andere kinderen zullen om 19.30 uur via hun eigen uitgang het plein op 
komen.  
  
Ouders en families die graag met elkaar het kerstfeest willen beleven, wijzen wij enthousiast op de 
Lichtjestocht van zaterdagavond 23  
december of op één van de kerkdiensten op kerstavond of kerstochtend.  

 
Activiteiten door anderen georganiseerd 

 
Op zaterdagavond 23 december 2017 wordt voor de vijfde keer de Lichtjestocht georgani-
seerd. Wederom zal de dorpskern dienen als levensecht decor van de reis die Jozef en Maria 
maakten vanuit Nazareth richting Bethlehem. 
 
Starten kan tussen 18.00 en 19.30 uur vanaf startpunt:  
parkeerterrein van Voorwinden Modemall – locatie Kerkstraat (oude begraafplaats) 
De tocht duurt ongeveer een uur. 
Deelname is gratis, wel wordt er gecollecteerd voor de onkosten. 
Liever een gift overmaken? Dat kan naar rekeningnummer NL71 RABO 0323053203 (Inter-
kerkelijke Evangelisatiecommissie o.v.v. Lichtjestocht). 
 
Loop mee en zie, hoor, voel en beleef het ware licht van kerst! 
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