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Vanuit de directie 
De donkere januari maand ligt alweer achter 
ons, de voorjaarszon laat zich steeds vaker zien. 
Ook dit is weer een mooie tijd. Een tijd om van 
te genieten. Ivan Klay, onze leerling uit groep 8, 
die in het ziekenhuis ligt, heeft naar aanleiding 
van het stuk in de vorige nieuwsbrief al heel wat 
kaartjes mogen ontvangen. Wat fijn dat we daar 
massaal gehoor aan hebben gegeven, voor hem 
is ieder kaartje een geniet-moment. Er is  
inmiddels een verbinding gemaakt tussen het 
ziekenhuis en school. Regelmatig logt Ivan  
vanuit het ziekenhuis in, waardoor hij ‘gewoon’ 
met zijn klasgenoten kan werken aan opdrach-
ten. Een mooi stukje techniek! Ivan sterkte met 
je herstel! 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Vanaf 25 mei gaat er een nieuwe verordening 
van kracht. Het doel hiervan is onze privacy 
overal beter beschermen. Het bestuur waar CBS 
De Bouwsteen onder valt is hard bezig de  
formele kant te regelen voor de leerlingen,  
ouders en medewerkers van school. U zult  
merken dat er bijvoorbeeld in het ouderportaal 
minder gegevens zichtbaar zullen zijn, dat  
klassenlijsten niet mee meegegeven worden 
vanuit school etc.  
Klik op bijgaande link voor een kort filmpje, het 
gaat ons allemaal aan! https://hulpbijprivacy.nl/ 
 
Verlofaanvragen 
Regelmatig wordt er aan mij verlof  
gevraagd. Bij iedere verlofaanvraag bekijk ik 
opnieuw of het wettelijk mag of dat ik de  
aanvraag moet afwijzen. Soms worden er door 
ouders mededelingen gedaan over het eerder 
vertrekken richting de vakantiebestemming. 
Onder het mom van eerlijkheid duurt het langst 
wordt het aan mij of aan de groepsleerkracht 
verteld. Helaas mogen we daarmee niet ak-
koord gaan. Als een kind ongeoorloofd  
afwezig is, moeten wij daarvan melding maken 
bij leerplicht.  
De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. 
Vrijdag 23 februari kunt u om 12.30 uur ver-
trekken richting uw vakantie-bestemming. De 
afgelopen jaren heeft leerplicht op deze dag 
specifieke controles gehouden. Op onze  
website vindt u het verlofformulier, onderaan 
dit formulier staan de voorwaarden waarom er 

Unieke samenwerking 
Kidspalace – Kivido & 

De Bouwsteen  
 

Wij zijn naar een unieke samenwer-
king tussen school, Kivido en  
Kidspalace aan het werken, waarbij we 
steeds meer gebruik maken van  
elkaars talenten en de expertise die  
aangeboden wordt. Het is heel mooi 
om te zien, dat de peuters die 
binnenkomen bij de peuterspeelgroep 
van Kidspalace heel natuurlijk  
doorstromen naar onze  
kleutergroepen. Kidspalace verzorgt al 
jarenlang, naar alle tevredenheid, de 
BSO voor veel kinderen van onze 
school. De vraag wordt echter groter 
dan het aanbod. Om deze reden zijn 
we erg blij dat we in Kivido een  
nieuwe, sterke, samenwerkende  
partner hebben gevonden! Zo bieden 
we én voldoende BSO plaatsen aan én 
kunnen kinderen meer sporten en 
bewegen.  
 
Afgelopen week en de komende  
weken tot de voorjaarsvakantie  
worden de gymlessen verzorgd door 
Kivido. Na de voorjaarsvakantie zal 
Kivido, in samenwerking met onze 
school en VV ‘s – Gravendeel, starten 
met de sport BSO. Volgende week 
ontvangt uw zoon/dochter een flyer 
met alle praktische informatie.  
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wel of geen verlof aangevraagd kan worden. https://debouwsteen.csgdewaard.nl/ouders/verlof-
aanvragen 
 
Jaarkalender 
Hieronder voeg ik nogmaals de link toe naar de jaarkalender voor dit schooljaar.  
De data op deze kalender zijn de kloppende data. In ParnasSys heeft een aantal data in concept ge-
staan, die bij het vaststellen niet zijn verwijderd. Dit leidt wellicht in sommige gevallen tot wat ver-
warring. Dinsdag 13 maart is een gewone schooldag. Mijn excuses voor de eventuele verwarring.  
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/ouders/agenda/jaarkalender 
 

Personeel 
Als deze kop verschijnt in de nieuwsbrief is dat vaak, omdat ik u op de hoogte wil brengen van de 
voortgang van langdurig zieke leerkrachten.  
Het is heel fijn om te kunnen schrijven, dat deze er niet zijn! Dat is heel fijn om twee redenen: ten 
eerste is het natuurlijk prettig dat het team van De Bouwsteen gezond is. Ten tweede is het fijn, om-
dat er echt heel weinig invallers beschikbaar zijn. Als er wel een ziekmelding binnenkomt, dan is het 
niet meer automatisch zo dat er om 8.30 uur een invaller voor de groep staat. Van diverse  
collega directeuren hoor ik verhalen over het naar huis sturen van klassen, omdat er simpelweg geen 
mensen beschikbaar zijn, het naar huis sturen van klassen is dan helaas weleens het gevolg. Ik vind 
het belangrijk u daarvan wel op de hoogte te brengen, dat kan ook bij ons op school gebeuren.  
 
Stagiaires 
Binnenkort start er weer een aantal nieuwe stagiaires.  

- Bij de Coole Kikker-training van meester Ed loopt Dorothy de Goey stage. Zij is bezig met de 
opleiding tot kindercoach.  

- Robin de Jong, volgt de opleiding tot ergotherapeut bij de Hoge School Rotterdam. Hij zal zich 
vooral bezig gaan houden met kinderen met concentratieproblemen en motoriek.  

- Xanne van Wingerden volgt de opleiding voor onderwijsassistent.  
- Lotte Bestebreur volgt ook de opleiding voor onderwijsassistent. 

Wij wensen alle stagiaires veel leerplezier bij ons op school! 

 
Vanuit de gemeente 
Resultaten nulmeting Jongeren Op Gezond Gewicht Binnenmaas 
Ruim een jaar geleden is de gemeente Binnenmaas gestart met de JOGG-aanpak. Het doel van Jonge-
ren Op Gezond Gewicht is het aantal kinderen met overgewicht te laten dalen door  
kennisoverdracht, bewustwording, stimuleren van beweging en gezonde voeding. Aan het begin van 
schooljaar 2017/2018 is op 4 basisscholen in Puttershoek en ’s-Gravendeel door de GGD en Careyn 
een nulmeting uitgevoerd. De GGD heeft deze resultaten geanalyseerd en een rapport opgesteld. De 
volledige nulmeting kunt u terugvinden op de website www.binnenmaas.nl (Inwoner & Bezoeker / 
Wonen & Leven / Meer Zorg & Welzijn / JOGG). Om het effect van JOGG te meten - of de leefstijl van 
kinderen verandert en overgewicht afneemt - wordt het onderzoek herhaald in september 2018 en 
september 2019. 
   
De deelnemende scholen hebben gezamenlijk een bereik van 1.170 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 
12 jaar. Uit de meting blijkt dat van de kinderen 11,4% matig overgewicht en 2,8% ernstig overge-
wicht (obesitas) heeft. 
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Andere uitkomsten van de meting zijn: 
- Ruim driekwart van de kinderen krijgt een zoete drank mee naar school voor in de och-
tendpauze. 
- Kinderen in de bovenbouw nemen het vaakst water of thee zonder suiker mee naar school. 
- Twee derde van de kinderen gaat vijf dagen per week lopend of zelf fietsend naar school. 
14% doet dat hooguit twee dagen per week. 
- Het grootste deel van de kinderen doet buiten schooltijd aan sport (94%). 
- Als kinderen zelf zouden kunnen kiezen, dan zou 51% meer sporten dan ze nu doen. 
- Negen van de tien kinderen ontbijten dagelijks. 
- Groente en fruit worden duidelijk minder vaak dagelijks gegeten: drie op de tien kinderen 
eet dagelijks groente en bijna de helft eet dagelijks fruit. 

 
Bij ons op school mag extra aandacht besteed worden aan het drinken van water i.p.v. zoete  
drankjes, het eten van fruit in plaats van koekjes in de pauzes en aan meer sporten en bewegen. 
 

Vanuit de OR 
In de eerste nieuwsbrief van januari is een herinnering voor de ouderbijdrage gezet. Helaas is daar 
het verkeerde nummer in terecht gekomen. Mocht u de ouderbijdrage nog niet gestort hebben, dan 
vragen wij u €17,50 per kind over te maken op NL 02 RABO 0323013317 St. Ouderbijdragen de 
Waard. Is uw zoon of dochter na de kerstvakantie gestart, dan vragen wij u €7,50 over te maken. 
Hartelijk dank! 
 

Activiteiten op school 

Rapporten en oudergesprekken 
Woensdag 14 februari krijgen de kinderen hun rapport mee 
naar huis. Alle kinderen hebben de afgelopen tijd hard hun best 
gedaan en zich naar hun eigen talenten zo goed mogelijk ont-
wikkeld. Zij hebben zelf beschreven waarop zij trots zijn, dit blad 
vindt u ook in de rapportmap. De gesprekken over hun ontwik-
keling vinden de komende twee weken plaats. We hebben  
zoveel mogelijk rekening gehouden met broertjes en zusjes, 
zodat u zo effectief mogelijk de gesprekken kunt voeren.  

 
Activiteiten door anderen georganiseerd 
Café GEZIeN 
het team van Café GEZIeN Hoeksche Waard is druk bezig om de derde avond vorm te geven.  
De avond zal plaatsvinden op woensdag 7 maart om 19:30 uur in De Drie Lelies te Puttershoek. Het 
thema luidt: Passend Onderwijs! 
Het thema zal ook u aan het hart gaan en wij nodigen u van harte uit om een bijdrage te leveren aan 
deze avond, in de vorm van uw aanwezigheid. Zo hoort u uit de eerste hand waar de knelpunten 
zitten en wat er al goed gaat en wat ouders en kinderen ervaren als het gaat om Passend Onderwijs 
in de Hoeksche Waard. 
 
Tevens vragen wij u om samen met ons, de jeugdteams en de Hoeksche Waardse gemeenten Café 
GEZIeN HW op de kaart te zetten. Zodat wij met elkaar ouders en/of verzorgers een plek kunnen 
bieden waar zij kennis kunnen ophalen en tips en ervaringen kunnen delen en daarmee de onder-
steuning krijgen die zij nodig hebben. 
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