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Vanuit de directie 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u diverse 
flyers. Uw speciale aandacht wil ik vragen voor 
de flyer vanuit CSG De Waard. CSG De Waard is 
de Stichting waar CBS De Bouwsteen onder valt. 
Door actief personeelsleden te werven aan de 
voorkant hebben wij, op De Bouwsteen, de 
griepperiode door kunnen komen zonder 
klassen naar huis te sturen. Voor de  
zomervakantie is er door de Stichting actief, 
goed personeel aangetrokken. Mensen binnen 
het onderwijs die graag voor onze Stichting 
willen werken. De poule met boventallige  
personeelsleden was inmiddels alweer bijna 
leeg en daarom heeft er ondertussen al een 
tweede selectieprocedure plaatsgevonden. In 
samenwerking met de PABO InHolland worden 
er speciale leer- en ontwikkelroutes  
aangeboden voor mensen die graag in het  
onderwijs willen werken. Ondanks alle tekorten, 
ondanks de lasten die soms behoorlijk zwaar 
wegen, hebben wij echt het mooiste beroep van 
de wereld! Je wordt toch blij van lachende  
kinderen, kinderen die iedere dag weer nieuwe 
dingen leren of kinderen die iedere dag een 
kleine stap vooruit maken? Overweegt u ook 
een overstap? Kom naar de informatieavond op 
maandag 19 maart! Tussen 19.30 – 21.00 uur 
bent u van harte welkom op CBS De Hoeksteen, 
Zilvermeeuw 2, Oud – Beijerland voor meer 
informatie! 
 

Vanuit  
 
 
Zoals u misschien weet, zijn de peuters van de 
peuterspeelgroep van Kidspalace al  
enige tijd aan het spelen in De Bouwsteen. 
We zijn hier elke ochtend van 8.45 tot 11.45 uur 
en doen leuke en leerzame dingen aan de hand 
van Uk en Puk (VVE programma). 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 buiten spelen 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, 

Kleuterinstuif  
woensdag 14 maart  

 

Ben jij (bijna) drie jaar en 
wil je graag komen kijken 
op de ‘echte’ basis-
school? Dan mag jij 
woensdagochtend 14 
maart meespelen en wer-
ken met de kleuters van 
groep 1-2!  
De kleuterinstuif is van  
10.00 – 12.15 uur.  
Voor papa en/of mama is 
er  
koffie/thee en heel veel  
informatie. 

 
Kom jij ook? 
Geef je op via 
r.vliet@csgdewaard.nl 

 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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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 (peuter@kidspalace.nl). 
 
Vriendelijke groeten van juf Janneke en juf Judith 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de MR 
WIST U DAT……  

....de MR van De Bouwsteen advies of instemming geeft over zaken als: algemeen beleid,  
onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatie van de school?  
…. we dit schooljaar nog 2 keer vergaderen en dat deze vergaderingen openbaar zijn?  
…. dat met ingang van het schooljaar 2018 -2019 Marjon Dekker aftreedt als lid uit de  
oudergeleding? Wij haar alvast hartelijk willen bedanken voor haar inzet! 
....we op zoek zijn naar een enthousiaste, betrokken ouder die graag wil meedenken over  
beleidszaken binnen De Bouwsteen? 
.....we dan misschien op zoek zijn naar u? Kijk snel in de bijlage voor meer informatie! 
 

Vanuit SMW 
Bij Kwadraad gaat in maart een training van start om beter te leren omgaan met spanningsklachten. 
Ook ouders hebben het vaak druk, druk, druk. Zorg voor de kinderen, het huishouden, werk etc. Al 
die drukte levert de nodige spanning op. Wil je beter met deze spanning om kunnen gaan, dan kun je 
deelnemen aan de training ‘Beter omgaan met spanningsklachten’ zie de bijlage. Deze training is 
kosteloos. Aanmelden kan via: bureaudienst.hoekschewaard@kwadraad.nl 

 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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Vanuit de overblijf 
Tijdens de overblijf zorgt een grote groep overblijfvrijwilligers voor uw kind. In deze tijd wordt er, 
onder het genot van een gezonde boterham, rustig en met aandacht tijd besteed aan de ochtend van 
uw zoon/dochter. Sommige kinderen nemen een snoepje mee, vanuit school hebben we de afspraak 
dat dit niet mag. De overblijfouders zorgen regelmatig voor een gezonde traktatie. Voor of na het 
eten gaan de kinderen lekker (buiten) spelen. Om het overzicht optimaal te houden, gaat het school-
hek voor de kinderen die thuis of ergens anders eten om 13.05 uur open. Het mooie weer komt er 
weer aan, kinderen vertrekken weer eerder van huis, maar daardoor ontstaan er gevaarlijke  
situaties. We willen u vragen uw zoon/dochter om 13.00 uur thuis te laten vetrekken, zodat ze vanaf 
13.05 uur het plein op en de school in kunnen.  
Heeft u zin om de groep met de overblijfouders te komen versterken, dan kunt u contact opnemen 
met de overblijfcoördiantoren Gonnie Koomans (koomans1@planet.nl) en/of Stefanie Creemers 

(stefaniecreemers@hotmail.com). Voor iedere overblijfbeurt ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.  

  

Activiteiten door anderen georganiseerd 
Sportieve activiteiten in de voorjaarsvakantie.  
Wij als combinatiefunctionarissen vinden het belangrijk dat kinderen niet stil gaan zitten. 
In de voorjaarsvakantie organiseren wij dan ook leuke sportieve activiteiten voor kinderen in de ge-
meente Binnenmaas en Strijen. 
In de bijlage vindt u een flyer met de activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Adriaan Spaans en Bernice van Dijk-van Doorn 
Combinatiefunctionaris Welzijn Hoeksche Waard 
 
Schaaktoernooi 
Net als vorige jaren wordt er weer een leuk schaaktoernooi georganiseerd voor alle kinderen van 
de groepen 3, 4 en 5. Dit jaar is het toernooi op zaterdag 10 maart. Door de opzet van het toernooi 
maakt elke school kans op prijzen. Hoe meer deelnemers, hoe meer kans. De 2 beste scholen plaat-
sen zich voor het NK dat op 10 juni 2017 in Nijmegen is. 
Iedereen uit groepen 3, 4 en 5 mag meedoen. Je hoeft geen lid te zijn van een club. 
Deelname kost € 5,- per deelnemer. 
 
Het toernooi wordt gehouden in De Nieuwe Nachtegaal, Mezenhof 1, 3082 ZE in Rotterdam. Let op: 
ingang Albatroslaan. 
Aanmelden via: 345toernooi@gmail.com tot uiterlijk vrijdag 9 maart. Vermeld school, plaats, groep, 
namen, geboortedata. 
 

 
 

Het team van De 
Bouwsteen wenst u 
een fijne vakantie! 
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