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Vanuit de directie 
De klok is weer een uur vooruit, de lente is in 
aantocht! Deze tijd staat in het teken van leren 
en feesten. Gisteren stond in het teken van 
rekenen. Een dag met volop rekenvaardigheden 
voor alle groepen. Met elkaar hebben we  
vandaag op school het paasfeest gevierd. Vol-
gende week vieren we alweer feest, want dan 
hebben we meesters- en juffendag. Gelukkig 
zijn er genoeg (groot)ouders en vrijwilligers, 
waardoor de speurtocht voor de onderbouw en 
de vossenjacht voor de bovenbouw door  
kunnen gaan! We sluitend de maand april fees-
telijk af met de koningsspelen. In de bijlage 
vindt u een boekje van de Oranje Vereniging 
met allerlei activiteiten voor in de meivakantie.  
 
De maand april staat ook in het teken van plan-
nen maken. Plannen voor het volgende school-
jaar. Welke leerkracht gaat volgend jaar voor 
welke groep? Welke teamnascholing gaan we 
met elkaar volgen? Wat worden onze doelen 
voor volgend schooljaar om als school aan te 
werken? Kortom een leuke, gezellige en drukke 
maand. Ik wens u voor nu in ieder geval fijne 
paasdagen! 
 
Sociale veiligheid leerlingen: 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben in  
februari een anonieme enquête ingevuld over 
de sociale veiligheid die zij ervaren op school. 
De leerlingen scoren diverse items op een 4-
puntsschaal. Een gemiddelde score van 3.0 is de 
minimale norm. De lijst is door 187 kinderen 
ingevuld en wij scoren maar liefst 3.51.  
Wij zijn érg trots op het resultaat!  
De sterkste punten die de kinderen ervaren zijn: 
*Er wordt digitaal niet gepest (3,94) 
*Spullen zijn veilig op school, kinderen laten 
elkaars spullen heel. (3.90) 
*kinderen voelen zich veilig op school en  
worden niet bedreigd (3.89) 
 
Uiteraard zijn er ook zaken waar we extra  
aandacht aan moeten besteden: 
*Ik durf er iets van te zeggen als kinderen  
anderen pesten (2.95) 
*mijn juf/meester treedt op als ik bang ben 
voor andere kinderen. (3.02) 
*ik kan goed met andere kinderen in mijn klas 
opschieten (3.21) 

Pasen 
 

Pasen is een feest in de lente. Het is 
een feest waarbij we vieren 

dat Jezus is opgestaan uit de dood. 
Hier in Nederland en andere landen 

met een Germaanse oorsprong zijn in 
het feest enkele elementen  

overgenomen uit het Germaanse 
Ostara-feest, namelijk de paashaas en 
de paaseieren. Ostara is de godin van 

de dageraad (nieuwe dag), het  
(nieuwe) leven en de vruchtbaarheid. 

Het Engelse woord voor Pasen is 
 Easter. Pasen in het Duits heet 

Ostern. De zon komt op (hier begint 
de nieuwe dag) in het oosten. Het 
feest was bedoeld om de winter te 

verjagen en te vieren dat de zon (het 
licht) terugkwam en de natuur weer 
opnieuw tot leven kwam. Ons woord 

Pasen komt via het Latijn en het Grieks 
(Pascha) uit het Hebreeuws (Pesah of 
Pesach). Het woord Pesach betekent 

'overslaan'. Het herinnert aan de  
laatste plaag van God voor de  

Egyptenaren. De  
eerstgeborene in elke Egyptische  

familie werd gedood, maar de 
 eerstgeborenen in de joodse families 

werden overgeslagen. 
 

 
 
Vanmorgen hebben wij met elkaar 
het paasfeest in de kerk gevierd, 
daarna zijn we gezellig naar de klas 
gegaan. De ouderraad heeft  
gezorgd voor een heerlijke  
paaslunch. Ouderraadsleden: heel 
erg bedankt! 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
https://wikikids.nl/Jezus
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Schooltijden: 
De afgelopen maanden hebben we binnen het team gesproken over de huidige schooltijden. We 
hebben onderzocht wat het effect is van een kwartier langer naar school gaan op maandag, dinsdag 
en donderdag. Veel kinderen staan om 13.00 uur te popelen de school in te gaan. Als we de lessen 
om 13.00 uur laten starten, brengt dat ons heel veel. Door drie kwartier per week langer naar school 
te gaan, ‘sparen’ de leerkrachten werkdagen zonder kinderen en de kinderen extra vrije dagen.  
Tijdens deze werkdagen hebben de leerkrachten alle tijd om de resultaten van de kinderen kritisch te 
bekijken, overleg met elkaar te hebben en nieuwe plannen voor de kinderen te maken. De huidige 
werkdruk is te hoog. Door voorgaande voorbeelden op werkdagen te plannen, waarop de kinderen 
vrij zijn, maakt dat we tot betere resultaten komen en beter met elkaar kunnen overleggen over 
de voortgang en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben we meer tijd om ons als team na te 
scholen, waardoor het toekomstgerichte onderwijs wat we geven nog beter wordt. De kinderen zijn 
hierdoor, naast de huidige 2 studiedagen, 6 dagen per jaar ‘extra’ vrij. Deze dagen zullen we veelal 
aan een vakantie of lang weekend plakken, waardoor u eerder weg kunt of ook van de maandag ge-
bruik kunt maken. Graag willen we hierover uw mening weten.  
 
Volgende week dinsdag zullen de oudste kinderen van een gezin een stemformulier meekrijgen, 
waarop u uw mening kunt geven. Daarop staan in concept de vrije dagen voor de kinderen. Afgelo-
pen maandagavond hebben we dit onderwerp uitgebreid besproken in de MR. Wij vinden uw stem 
en een representatieve uitkomst heel belangrijk. Wij vragen u om deze redenen allemaal het  
stembiljet in te vullen. Mocht minder dan 2/3 van alle gezinnen hun stem uitgebracht hebben, dan 
beslist uiteindelijk de MR. We rekenen op uw medewerking! 
 

Vanuit onze sport BSO: Kivido 
De eerste aanmeldingen voor de sport BSO zijn binnen, super leuk! Wij zijn heel enthousiast en blij 
dat we 1 mei echt gaan beginnen! U kunt nu al een afspraak maken voor een rondleiding, want wij 
zijn al helemaal gesetteld bij VV ’s-Gravendeel. Wij hebben 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 en 1/2c 
                                         15:30 uur – 17:00 uur groep 7a, 7b en 8a en 8b 
Woensdag 11 april van 14:00 uur – 15:30 uur groep 3a,3b en 4a,4b 
                                         15:30 uur – 17:00 uur groep 5a, 5b en 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 a.u.b. niet de naam en de groep van uw zoon/dochter te vermelden. Opgeven kan t/m 

vrijdag 30 maart! 
  
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/
mailto:info@kivido.nl
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Activiteiten door school georganiseerd 

 

datum groep activiteit 

4 - 4 4a Bezoek schapen- en vleesveebedrijf 

6 - 4 allen Meesters- en juffen feestochtend 

9 - 4 4a/5a/8a gitaarles van meester Jago 

10 - 4 1b/2b bezoek veehouderij v.d. Wekken Strijen 

10 - 4 groepen 4 gastles brandweer 

11 - 4 1c-2c Boerderij bezoek 

12 - 4 3a bezoek boerderij 

 

Activiteiten door anderen georganiseerd 
Eindvoorstelling in theater De Oude School 
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). Hebt u al 
een kaartje gekocht? 
 

Wij wensen u hele goede paasdagen! 
Team De Bouwsteen 

 

 

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

