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Vanuit de directie 
We zijn als team 2018 goed gestart, afgelopen 
maandag waren alle leerkrachten weer op 
school en had iedere groep zijn eigen juf of 
meester. Juf Linda is in groep 3 begonnen na 
haar zwangerschapsverlof. Wat ontzettend fijn, 
we zijn dankbaar dat we helemaal compleet 
zijn! Laten we hopen dat de griepepidemie de 
Vlasakker 3 voorbij gaat, zodat we ons uitgerust 
en met goede voornemens weer verder mogen 
ontwikkelen in 2018. Dat leerlingen met plezier 
mogen leren en dat de teamleden met plezier 
aan het werk zijn.  
 
In de kerstvakantie zijn de lokalen en de gangen 
bij de kleuters geverfd. We hebben nu een heel 
gebouw wat weer up-to-date is. Na de  
voorjaarsvakantie start de instroomgroep met 
onze nieuwste aanwinsten en dan zijn alle  
lokalen weer in gebruik. De huidige  
kleutergroepen verwelkomen in januari nog de 
laatste kinderen die 4 jaar zijn en dan zijn zij 
met gemiddeld 25 kinderen in de groep ‘vol’.  
Voor de instroomgroep zijn nu 12 kinderen  
aangemeld, deze groep is dus echt een  
wengroep. Op maandag en dinsdag zal juf  
Femke in de groep zijn, op donderdag en vrijdag 
juf Sandra Achterberg. ’s Woensdags mogen de 
instroomkinderen thuis uitrusten en bijkomen 
van alle nieuwe indrukken. 
 
Zo langzamerhand ga ik aan de slag met de 
groepsindeling voor volgend jaar, er zijn al  
aardig wat aanmeldingen van nieuwe kleuters, 
mocht uw zoon of dochter in 2014 nog 4 jaar 
worden, dan zou het fijn zijn als u uw 
zoon/dochter komt inschrijven.  
 

Identiteit 
Opbrengst kerstcollecte 
In de week van 21 december hadden we al een 
bedrag van €941,- met elkaar opgehaald! Wat 
een mooi bedrag.  
De opbrengst van de kerstcollecte was maar 
liefst ruim €300,-! 
Zullen we met elkaar hard door blijven sparen, 
zodat we misschien wel €2000,- dit schooljaar 
bij elkaar kunnen verzamelen? 

 

Sport BSO 

 
Op 5 maart start de unieke samenwer-
king tussen CBS De Bouwsteen, Kivido 
en vv ’s - Gravendeel, een sportieve 
aanvulling op de bestaande  
samenwerking tussen De Bouwsteen 
met Kidspalace. Wij kunnen ons voor-
stellen dat de kinderen willen weten 
wat zij kunnen verwachten van een 
sport BSO. Daarom verzorgen de spor-
ters van Kivido in februari de  
gymlessen op CBS De Bouwsteen. 
Zo kunnen de kinderen alvast kennis 
maken met onze medewerkers en de 
sportieve aanpak. In deze weken  
zullen wij verschillende sport- en spel-
activiteiten laten zien zoals wij deze 
ook aanbieden op de toekomstige 
locatie Kivisport Schenkel. Wij starten 
daarmee op dinsdag 6 februari 2018. 
  
Wij hebben er super veel zin in om de 
kinderen te ontmoeten. Als u vragen 
heeft kunt u contact opnemen met 
Kivido 
via sport@kivido.nl of info@kivido.nl . 
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Vanuit de OR 
Herinnering ouderbijdrage 
Veel ouders hebben de ouderbijdrage al betaald. Hartelijk dank daarvoor! Wellicht is het aan uw 
aandacht ontsnapt en zou u het toch graag over willen maken, maar bent u het rekeningnummer en 
het bedrag kwijt. Mocht dat zo zijn, dan kan er €17,50 per leerling overgemaakt worden op NL 62 
RABO 0323021743 t.n.v. De Bouwsteen. Wilt u de namen en klassen van uw kind(eren) bij de om-
schrijving toevoegen? Hartelijk dank alvast! 
 

Activiteiten op school 

Cito-toetsen 
Volgende week starten we in alle groepen weer met het afnemen van de Cito-toetsen. Wij gebruiken 
de toetsen om te kijken of we de goede dingen aanbieden en of de kinderen zich op hun eigen  
niveau ontwikkelen, zoals we van hen verwachten. We vinden het belangrijk dat alle kinderen  
voldoende leren en zich naar hun eigen kunnen optimaal ontwikkelen. Daarnaast kunnen we de toet-
sen gebruiken om te kijken of er bepaalde vaardigheden zijn waar de groep in zijn geheel heel sterk 
in is, of dat er vaardigheden zijn die meer aandacht verdienen.  
Tijdens de afname-periode zullen de uitslagen van de Cito-toetsen niet zichtbaar zijn in het ouder-
portaal. De leerkrachten maken eerst voor zichzelf de analyses, zodat ze u inhoudelijk goed op de 
hoogte kunnen brengen van de vorderingen van uw kind.  
Tijdens de oudergesprekken van 15 en 19 februari wordt u hierover uiteraard op de hoogte gebracht.  
De leerlingen van de groepen 6 – 8 zullen bij de gesprekken aanwezig zijn, de (voorlopige) adviezen 
voor het voortgezet onderwijs zullen gegeven worden.  
 
Brand! 
Op maandagavond 22 januari zal de brandweer een oefening houden in ons gebouw. We hopen na-
tuurlijk dat het nooit nodig zal zijn, maar mocht er brand uitbreken, dan ‘kennen’ zij in ieder geval de 
indeling van het gebouw. Wat een veilige gedachte! 
 
Voorleesontbijt 
Woensdag 24 januari 2018 organiseren wij op school een voorlees-
ontbijt.  
De kinderen ontbijten tussen 8.30 uur en 9.00 uur in hun eigen 
groep.  
Wilt u het ontbijt verzorgen? Graag in een zakje doen (of brood-
trommel) en samen met een pakje drinken in een tas meegeven. 
Natuurlijk nemen de kinderen ook hun pauzehap mee. Onder het 
ontbijt leest een gast de kinderen voor. Wie dat is? Dat zult u zeker 
van uw kind horen! 

 

datum groep activiteit 

17-01 4a juf Jorien werkt 

19-01 4a juf Sarina werkt 

19-01 6a en 6b Naar Huis Van Gijn museum Dordrecht 

24-01 alle groepen voorleesontbijt als start van de Nationale Voorleesdagen 

26-01 7a en 7b Naar museum Dordrecht 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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23 t/m 25-01  Papiercontainer 

 

Activiteiten door anderen georganiseerd 
Mad Science komt op school! 
Binnenkort is het zover. Op 15 januari komt één van de Mad Science professoren een spectaculaire 
Science show op De Bouwsteen geven. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven 
voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus. 
Zij worden vanaf 13 februari iedere dinsdag, zes weken lang, meegenomen in de 
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties!  Elke week staat een 
nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter 
zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper. 
Van lessen over geluidsgolven en het weer tot de wereld van magneten en optische 
illusies. Er komt van alles aan bod! 
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegege-
ven. LET OP! Inschrijven kan tot 22 januari en vol=vol. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan 
op nederland.madscience.org of klik direct op het inschrijfformulier.  
 

 
Sporten op het schoolplein 
 

 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
http://nederland.madscience.org/
https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/Zuid-Holland

