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Vanuit de directie 
 

Deze voorpagina is anders, dan anders. Via de nieuwsbrief deel ik het liefst positieve berichten, zaken 
die in ontwikkeling zijn of waar ik trots op ben. Deze nieuwsbrief heeft een andere toon, maar is min-
stens zo belangrijk voor mij om met u te delen. Ivan Klay is bij ons een leerling uit groep 8a en is ern-
stig ziek. Zijn ouders leggen hieronder uit wat hij heeft. Vaak stellen ouders aan mij de vraag hoe wij 
de christelijke identiteit van de school dagelijks vorm geven. Met het gebed, het zingen van mooie 
liederen, het vertellen van verhalen en koppelen aan onze normen en waarden, maar wat mij betreft 
het omkijken naar elkaar. Kinderen echt zien. 
 
Ivan ligt alleen op een kamer, mag beperkt bezoek krijgen en geniet enorm van kaartjes. Laten we 
met elkaar de identiteit van onze school waarmaken. In uw gebed wilt u de genezing van Ivan mis-
schien ook een plek geven. Laten we met elkaar omkijken naar Ivan, hem laten weten dat we aan 
hem denken! Stuurt u ook een kaartje? 
 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Afdeling Strand C-6-Q 
t.n.v. Ivan Klay 
Postbus 9600 
2300 RC Leiden 
 
De ouders van Ivan schrijven onderstaand stuk 
Begin september ontdekten we bij Ivan rode striemen op zijn borst. Omdat hij er geen last van had 
en we dachten dat het van een beetje ruwe judolessen kwam hebben we er niet gelijk iets mee ge-
daan. "Maar even in de gaten houden" dachten we. 
 
Langzamerhand werd de plek minder zichtbaar, maar na de volgende keer judoën kwam er weer een 
andere plek. Toen er ook kleine onderhuidse rode en blauwe plekjes kwamen hebben we de huisarts 
gebeld. Nadat we een foto gestuurd hadden was het advies van de huisarts om bloed te laten prikken 
en als daar iets uit kwam kon er een afspraak gemaakt worden. 
 
Op vrijdag 22 september zijn we bloed gaan prikken. Het plan was om de dinsdag erna met de huis-
arts te bellen voor de uitslag. 
Maar nog diezelfde middag belde de assistente al op, we moesten direct komen.  
De huisarts had de bloeduitslag net binnen gekregen en was daar erg van geschrokken. Hij dacht aan 
leukemie en dat moest zo snel mogelijk onderzocht worden.  
Dezelfde avond zijn we nog naar het Albert Schweitzer ziekenhuis geweest en de volgende dag naar 
het Sophia kinderziekenhuis voor bloedafname en röntgenfoto. 
Die zaterdagmiddag kregen we vanuit Rotterdam het bericht dat het geen Leukemie was. Dat was 
een opluchting!  
Wat wel? Dat wist men niet. 
 
Pas half december, na heel veel bloedafnames, een echo en twee beenmergpuncties werd duidelijk 
dat het om ernstige aplastische anemie gaat.  
 
AA is een zeldzame ziekte van het beenmerg. De levensduur van bloedcellen is kort, het lichaam 
heeft daarom behoefte aan een constante levering van nieuwe bloedcellen. Bij aplastische anemie 
maakt het beenmerg echter veel minder rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes aan 
dan het lichaam nodig heeft. De bloedcellen die worden aangemaakt zijn wel normaal. 
Aplastische anemie kan op elke leeftijd voorkomen. In Nederland wordt de ziekte jaarlijks bij 45 men-
sen vastgesteld. 
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Bij een patiënt met een (zeer) ernstige aplastische anemie, kunnen de infecties of de bloedingen 
levensbedreigend zijn en is onmiddellijk medisch handelen geboden. 
De aandoening kan alleen worden genezen met een stamceltransplantatie (SCT). 
 
In die tussenliggende periode heeft Ivan regelmatig een bloedtransfusie gekregen omdat hij veel last 
van bloedarmoede kreeg (weinig energie en hoofdpijn). 
 
Gelukkig hoefden we niet erg lang meer te wachten op een behandeling, het stamceltransplantatie-
proces is voor Ivan op 10 januari begonnen in het Leids Universitair Medisch Centrum (in Leiden dus). 
Een spannende tijd. 
Ook was inmiddels vastgesteld dat er gelukkig een hele goede stamceldonor beschikbaar is, namelijk 
Ivan's broertje Joël.  
Voor hem is het dus ook spannend. 
 
De SCT wordt vooraf gegaan door een behandeling die z'n hele spijsverteringskanaal bacterievrij 
moet maken en aansluitend een aantal dagen chemotherapie om Ivan's eigen beenmerg volledig 
schoon te vegen. Daarmee is vandaag (24 januari) begonnen. 
 
Dit zorgt er echter wel voor dat zijn weerstand, die al erg laag was, volledig weg is. Daarom wordt hij 
vanaf deze week voor een aanzienlijke periode in isolatie verpleegd. 
Wij als ouders mogen bij hem zijn met mondkapje en er gelden hele strenge hygiëne regels. Zijn voe-
ding is streng kiemarm en in een aparte keuken bereidt.  
Alles wat zijn kamer in gaat moet met alcohol gereinigd worden enz. 
Beperkt bezoek is mogelijk maar die moeten wel achter het doorzichtige gordijn blijven. 
 
30 januari staat de transplantatie gepland. En daarna begint een lange periode van wachten en moni-
toren om te zien of de behandeling aanslaat en er geen (niet te behandelen) afstoting of andere 
complicaties optreden. 
Joël zal vanaf 29 januari ook twee nachten in het LUMC moeten blijven daarvoor. 
 
Mocht je een kaart willen sturen (vindt Ivan heel leuk) dan kan dat naar: 
 
Leids Universitair Medisch Centrum 
Afdeling Strand C-6-Q 
t.n.v. Ivan Klay 
Postbus 9600 
2300 RC Leiden 
 
En mocht je ons willen volgen in dit hele proces dan kan dat op familie-klay.blogspot.nl 
 
Groetjes, 
Corina & Olav 
Noah, Ivan en Joël 
Klay 
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Personeel 
Groep 8a 
Juf Anita stond op woensdagochtend voor groep 8, regelmatig is zij al afwezig geweest i.v.m. haar 
taken als intern begeleider. Voorlopig zal juf Femke op woensdagochtend de lesgevende taken van 
juf Anita overnemen. 
 
Juf Marcelle 
Juf Marcelle zal 1 dag in de week minder gaan werken. Juf Laura is gestart met haar LIO-stage en is 
van maandag t/m woensdag in groep 3a, dit blijft zo. Op donderdag en vrijdag blijft juf Marcelle ge-
woon. Het enige verschil is dat juf Marcelle voortaan vrij is op woensdag en dat juf Patricia de offici-
ele back-up voor juf Laura is. De begeleiding van juf Laura blijft juf Marcelle gewoon op de andere 
dagen doen.  
 

Activiteiten op school 

Starten van de lessen 
Na de kerstvakantie merken we dat er weer regelmatig ouders mee naar binnen lopen met de  
kinderen van groep 3 t/m 8. We vragen u buiten afscheid te nemen van uw kind. In uitzonderlijke 
gevallen mag u natuurlijk even meelopen. Het wordt voor veel kinderen erg druk en onoverzichtelijk 
met zoveel ouders in de school.  
Als de tweede bel gaat starten de lessen en vragen wij u voor de ramen weg te gaan.  
 
Gymlessen Kivido 
Onze nieuwe samenwerkende BSO partner Kivido, zal in de maand februari de gymlessen verzorgen. 
De kinderen van de groepen 1 – 8 kunnen dan vast kennismaken met de pedagogisch medewerkers 
van de BSO. Na de voorjaarsvakantie zal Kivido starten met de sport BSO. Zeker voor de bovenbouw-
kinderen was er bij Kidspalace inmiddels een behoorlijke wachtlijst. Tussen school, Kidspalace en 
Kivido creëren we een mooie samenwerking, zodat uw zoon/dochter gedurende de dag van onder-
wijs en verschillende activiteiten optimaal kan genieten.  
Mocht u uw zoon of dochter in willen schrijven voor de sport BSO, dan kan dat via sport@kivido.nl of 
via info@kivido.nl 
 
Niet-methodegebonden toetsen 
Bijna alle Cito-toetsen zijn inmiddels weer afgenomen. 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 toetsen gebruiken om te kijken of er bepaal-
de vaardigheden zijn waar de groep in zijn geheel heel sterk in is, of dat er vaardigheden zijn die 
meer aandacht verdienen.  
De leerkrachten gaan nu aan de slag met het nakijken en analyseren van de toetsen, zodat ze tijdens 
de gesprekken van 15 en 19 februari alle gegevens voor u weer up-to-date hebben.  
Vanaf maandag 12 februari zal het ouderportaal weer volledig openstaan. Mocht u vragen hebben 
over de uitslagen, dan willen we u vragen deze tijdens de geplande gesprekken te stellen.  
De kinderen van groep 7 en 8 zullen i.v.m. de adviezen richting het voortgezet onderwijs zijn bij de 
gesprekken.  
 
Brand! 
De oefening van de brandweer is geweest. Op de site leest u hier meer over.  
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/1168-brand 
 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
mailto:sport@kivido.nl
mailto:info@kivido.nl
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/1168-brand


Nieuwsbrief 11 
25-01-2018 

 

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

Voorleesontbijt 
In groep 8 was een hele bijzondere gast. Ook hierover leest u meer op onze site! 
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/1186-kinderen-in-gesprek-over-vrijheid 
 

 

datum groep activiteit 

30-1 3 en 4 lessen Kunstgebouw 

01-02 groepen 8 voorlichtingsmiddag; brugklassers die de 8ste groepers 

komen informeren over die overstap naar het VO. 

 

Activiteiten door anderen georganiseerd 
Mad Science komt op school! 
In de vorige nieuwsbrief stond dat op 15 januari één van de Mad Science professoren een spectacu-
laire Science show op De Bouwsteen zou komen geven, deze show is nog niet geweest maar vindt 
aanstaande maandag plaats. 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. Kijk op nederland.madscience.org of klik direct op het inschrijfformulier.  
 

 
SISKW 
In de bijlage vindt u de nieuwe activiteiten voor de komende periode. 
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