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Vanuit de directie 
Deze keer een korte nieuwsbrief. Vandaag ben 
ik weer een paar uurtjes op school, maar de 
afgelopen 2 weken ben ik  
vooral thuis geweest. Helaas had ik de zware 
griep te pakken. Wat fijn om te merken dat een 
aantal van mijn taken dan door collega’s  
overgenomen worden! Met recht spreek ik over 
het team van De Bouwsteen; samen staan we 
sterk.  
 
Start Faqta 
We hebben de projecten van Blink in alle 
groepen afgerond.  
Op maandag 5 maart hebben we als team een 
inhoudelijke workshop gevolgd vanuit de me-
thode Faqta. Kinderen van nu leven in een digi-
tale wereld. Door hier dichtbij te blijven en te 
werken met een digitale leeromgeving geloven 
de makers van de methode Faqta twee vliegen 
in één klap te vangen. Als kinderen op hun ei-
gen Chromebook in groepjes van twee of drie  
samen werken, oefenen ze hun digitale én  
sociale vaardigheden. Daarnaast leren ze zelf-
standig informatie te vinden en te verwerken. 
Zo worden ze goed voorbereid op de toekomst!  
 
Maandag 19 maart 
gaan we starten 
met Faqta.  
Na afronding van dit 
thema gaan we na 
de meivakantie een 
keuze maken over 
een methode die 
we volgend jaar 
gaan gebruiken.  
 

 Activiteiten door school  
georganiseerd 

28 maart: de grote rekendag 
Op woensdag 28 maart a.s. doen we op De 
Bouwsteen weer mee aan de Grote Rekendag. 
Het thema dit jaar is: 'De school als pakhuis'. 
De school wordt een pakhuis en de kinderen 
gaan aan de slag met activiteiten die typisch zijn 
voor een pakhuis, zoals inventariseren, stape-
len, verplaatsen en coderen.  
De kinderen verkennen tijdens deze dag de 
ruimte door kritisch na te gaan wat er op school 

Pasen 
 

Omdat Hij leeft, 
ben ik niet bang voor morgen. 

Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg. 

Omdat ik weet, 
Hij heeft de toekomst. 

En het leven is 
het leven waard 
omdat Hij leeft. 

 
Because He lives, 

I can face tomorrow. 
Because He lives, 
my fear is gone. 
Because I know, 

He holds the future. 
And life is worth the living, 

just because He lives. 
 

 
 
Op donderdagochtend 29 maart 
vieren we met alle kinderen in de 
Ontmoetingskerk het Paasfeest.  
 
Tussen de middag verzorgt de  
ouderraad een heerlijke paaslunch. 
Wit u uw zoon/dochter deze dag 
een bord, beker en bestek  
meegeven in een plastic tas? 
0m 14.00 uur zijn alle kinderen vrij! 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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allemaal te vinden is en welke ruimte deze spullen innemen. Ze gaan daarbij vooral aan de slag met 
meet- en meetkundeactiviteiten.  
Ook gaan ze aan de slag met en ze denken na over verschillende zaken die verband houden met de 
logistiek van een school.  
De thema's voor de groepen zijn: 
groep 1 & 2: Eerlijk delen en opruimen. 
groep 3 & 4: Wat een spullen. 
groep 5 & 6: De klas als verhuisbedrijf. 
groep 7 & 8: De verhuisdoos. 
Na woensdag kan uw kind er vast meer over vertellen! 
 
6 april: Meesters- en juffendag 
Op vrijdag 6 april organiseren we het meesters- en juffenfeest. We willen hier een groot feest van 
gaan maken, maar dat kan niet zonder uw hulp! 
We vinden het heel leuk als er voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een speurtocht te doen is en 
voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een vossenjacht.  
We zijn dan ook op zoek naar; 
- (groot)ouders die een speurtocht voor de groepen 1-4 willen uitzetten,  
- (groot)ouders die zich als vos willen verkleden voor de vossenjacht en  
- (groot)ouders die een groepje willen begeleiden tijdens de tochten (groepen 1 t/m 8). 
Ook andere vrijwilligers zijn van harte welkom zich aan te melden. 
 
Zonder u of andere vrijwilligers geen speurtocht of vossenjacht, mogen we op u rekenen? 
Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind voor woensdag 21 maart. 
 

 

Datum Groep Activiteit 

21-03 groep 1/2a Bezoek aan het melkveebedrijf van de fam. Vijverberg in Strijen. 

22-03 groepen 8  Klasse Lunch 

22-03 groepen 6 Ik eet het beter 

26-03 groepen 5 Gastlessen Kunstgebouw: ritme met handen en voeten 

28-03 1 t/m 8 Grote rekendag 

29-03 1 t/m 8 Paasviering  

29-03 7B Paasliedjes zingen, drinken en spelletjes spelen met de “ouderen” bij 
Zorgwaard ‘s-Gravendeel 
10.00-12.00 uur 

30-03 
t/m  
02-04 

1 t/m 8 Paasvakantie 

 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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Activiteiten door anderen georganiseerd 
Voorstelling ‘de verborgen schat’ 
Zondagmiddag 18 maart om 15:00 uur, zal er in de Ontmoetingskerk een interactieve voorstelling 
gehouden worden. ‘De verborgen schat’ is een voorstelling van ongeveer een uur, waarbij meerdere 
kinderen op het podium mogen helpen. Natuurlijk is Henkie, de buikspreekpop van de partij, Teun, 
de vogel komt natuurlijk ook even om de hoek kijken. Matthijs heeft prachtige, nieuwe goocheltrucs 
die de boodschap van de voorstelling heel mooi accentueren. Het bekende Bijbelverhaal van Zacheüs 
wordt zo op een verrassende wijze verteld. In de bijlage de flyer. 

 
Eindvoorstelling  
Maandenlang heeft een aantal kinderen van onze school op vrijdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur 
dans-, drama- en muzieklessen gevolgd op school, onder leiding van een professionele zang-, dans- 
en dramadocent. Inmiddels zijn de kinderen klaar voor een echte voorstelling in het theater.  
Hiervoor kunt u kaarten kopen via de website van Het Klein Toneel. http://www.kleintoneel.nl/ 
 
Voor de leerlingen van De Bouwsteen staan de presentaties van de basisschooltraining van Het KLEIN 
Toneel gepland op zaterdag 7 april, om 10.30u en 12.00u. Deze presentaties worden gegeven in het 
theater van onze hoofdlocatie; De Oude School (Dubbelsteynlaan West 74 te Dordrecht). Zorgt u 
ervoor dat onze kinderen voor een volle zaal mogen optreden? 
 
Kivido organiseert een sport – en spelmiddag 
Vanaf heden is Kinderopvang Kivido gevestigd in voetbalvereniging VV ’s-Gravendeel. Kivido heeft 
daar een sport BSO waar de kinderen na schooltijd lekker kunnen sporten en bewegen onder  
professionele begeleiding. Om kennis te maken met de medewerkers en ons sportprogramma bieden 
wij u de mogelijkheid om uw kind gratis deel te laten nemen aan een gezellige sport- en spelmiddag. 
  
Wanneer en voor wie: 
Woensdag 4 april van 14:00 uur – 15:30 uur groep 1-2a, 1-2b, 1-2c en de instroomgroep 
                                        15:30 uur – 17:00 uur groep 7a, 7b, 8a en 8b 
Woensdag 11 april van 14:00 uur – 15:30 uur groep 3a, 3b, 4a en 4b 
                                         15:30 uur – 17:00 uur groep 5a, 5b, 6a en 6b 
  
Wat gaan wij doen: 
Op deze dag bieden wij diverse sporten aan zodat u en uw kind(eren) kennis kunnen maken met de 
sport BSO en de locatie/omgeving. Voor u als ouder is er de mogelijkheid om vragen te stellen m.b.t. 
de opvangmogelijkheden. 
  
Kleding: 
Wij vragen u uw kind(eren) makkelijke sportkleding en schoenen aan te doen. Er zijn kleedkamers 
aanwezig. 
  
Deelname geschiedt via inschrijving. U kunt uw kind(eren) opgeven via info@kivido.nl. Vergeet bij 
het opgeven aub niet de naam en de groep van uw zoon/dochter te vermelden. Opgeven kan t/m 
woensdag 28 maart 2018. 
  
Wilt u meer informatie dan kunt u telefonisch contact opnemen met Geert Bakker of Nathalie Bloem 
op telefoonnummer; 0186-620342. Wij vragen u tijdens de 1,5 uur aanwezig te blijven op de locatie. 
 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
http://www.kleintoneel.nl/
https://maps.google.com/?q=Dubbelsteynlaan+West+74&entry=gmail&source=g
mailto:info@kivido.nl

