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Vanuit de directie 
 
Groepsindeling schooljaar 2018 – 2019 
Momenteel zijn we hard bezig met de  
groepsindeling voor volgend schooljaar. 
Helaas wordt de voorspelde krimp op de school 
nu echt zichtbaar. Twee volle bovenbouwgroe-
pen gaan van school, maar zoveel nieuwe  
kinderen zijn er in 2013-2014 niet geboren.  
We zullen volgend jaar starten met 15 groepen: 
3 kleutergroepen, één groep 2/3, een groep 3 
en daarna van alle groepen twee klassen.  
Afspraak binnen CSG de Waard is dat wij vier  
weken voor de zomervakantie de definitieve 
klasindeling met leerkrachten mogen  
communiceren. Dit om te voorkomen dat er zo 
min mogelijk wijzigingen plaatsvinden, nadat de 
indeling al gecommuniceerd is. Nog even geduld 
dus! 
 
Met het vormen van de groep 2/3 zien we een 
kans om ons vijf-fasen onderwijs van de  
kleuters natuurlijk voort te zetten. De visie op 
de groep 2/3 is: kinderen zich zoveel mogelijk 
ononderbroken laten ontwikkelen. Samen waar 
het kan, apart wanneer het moet. De behoefte 
van een kind in groep 2 is meer spelen, in groep 
3 meer zelfstandig leren.  
De kinderen van de huidige groep 1b/2b zullen 
volgend jaar de groep 2/3 gaan vormen. De 
ouders van deze groep, zijn voor volgende week 
donderdagavond 14 juni (19.00 – 20.00 uur), 
uitgenodigd voor een informatieavond. Mocht u 
het ook interessant vinden om te komen? Vanaf 
18.45 uur staat de koffie klaar.  
 
Fortnite 
Een nieuwe hype is het spel Fortnite. Een spel 
voor kinderen vanaf 12 jaar wat op de 
Playstation gespeeld wordt. U zult zich  
misschien afvragen waarom daarover iets in de 
nieuwsbrief van school wordt geschreven. Het 
geldt niet voor iedereen en het is ook niet onze 
verantwoordelijkheid of u uw kind dit spel wel 
of niet thuis laat spelen. Toch willen we graag 
onze zorg met u delen. We geven om de kin-
deren, willen ze graag zoveel mogelijk op school 
iets leren en we merken dat dit niet goed voor 
hen is. Dit geldt vooral voor de kinderen in de 
middenbouw (groep 3 – 6) Een groot aantal 
kinderen speelt vaak het spel Fortnite. Ze  

 

Peuterinstuif  
Woensdag 27 juni  
11.00 – 11.45 uur  

 
Peuterspeelgroep Kidspalace heeft 
bijna een schooljaar achter de rug. 

Begonnen met een paar peuters zijn 
we gegroeid naar alle ochtenden peu-

ters die met elkaar komen spelen. 
Vindt u het leuk om met uw peuter 
eens te komen kijken bij de peuter-

speelgroep? 
 

Dat kan!  
Woensdag 27 juni hebben we van 11 

tot 11.45 uur een peuterinstuif. 
U bent van harte welkom om met uw 
peuter, vanaf de leeftijd van anderhalf 

jaar, binnen te lopen en te komen 
spelen, knutselen en we lezen met 

elkaar ook een boek. 
We zien u graag 27 juni om 11 uur! 

 
Met vriendelijke groet, 

Juf Judith 
        & 

Juf Janneke 
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kennen de bijbehorende dansjes, bewegingen, namen enz. In eerste instantie lijkt dit spel misschien 
niet zo heftig, een soort lasergamen waarbij je met een groep een andere groep moet 'uitschakelen'. 
Maar toch merken wij dat het een enorme impact op hun gedachtewereld heeft en ook niet zo on-
schuldig is als het lijkt. We merken gedragsveranderingen in de klas van de kinderen, helaas geen 
positieve gedragsverandering. Zeker als kinderen voor schooltijd of tussen de middag het spel spelen, 
hebben ze moeite zich op school direct te concentreren en zich op het schoolwerk te focussen. Voor 
de kinderen die het spel niet hebben of mogen spelen is het soms ook lastig, omdat ze er dan 'niet bij 
horen'. Het is een spel geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar, als school houden we ons altijd aan de 
aanbevolen leeftijdsaanbevelingen. Ieder kind is echter anders, uiteraard worden er thuis andere 
keuzes gemaakt. Het doel van dit stuk is dat u er voor uw kind kritisch over nadenkt, want uiteindelijk 
hebben we gezamenlijk hetzelfde schooldoel: Dat uw kind het beste uit zichzelf naar boven haalt! 
Op de volgende link vindt u meer informatie https://watspeeltmijnkind.nl/game/fortnite. 
 

Activiteiten op school 

Groepen 6: E-waste race 
Wat is E-Waste?  
E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval (electronic waste). Dit zijn defecte 
en verouderde elektronische apparaten die worden weggegooid. Dat is de afkorting van 
'Waste Electrical and Electronic Equipment' of in het Nederlands 'Afgedankte Elektrische en 
Elektronische Apparatuur' (AEEA). 
 
Waarom doen wij dit? 
Natuurlijk voor het milieu en voor u want als we E-Waste met elkaar bij het restafval  
dumpen hebben we over tien jaar geen telefoons, tablets enzovoort. Maar we doen het 
stiekem ook een beetje voor onszelf want wij kunnen een schoolreisje naar Nemo winnen. 
Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie. 
Groetjes, groep 6 
 

Gymlessen van Kivido, 
Sinds 2 weken geven wij weer gymlessen aan een groot aantal groepen van CBS De Bouwsteen. 
Wij laten, tijdens deze lessen, de kinderen kennis maken met verschillende sporten/spellen. Iets wat 
wij ook doen bij Kivisport Schenkel. De sport BSO van De Bouwsteen!  
Bij Kivisport Schenkel kiezen de ouders en kinderen bewust voor sport en bewegen na schooltijd. De 
kinderen kleden zich om, eten en drinken aan tafel en wij spreken de dag met ze door. Daarna gaan 
zij ruim een uur naar buiten en krijgen diverse sporten en beweegspelletjes aangeboden. Zijn er hoge 
temperaturen dan maken wij er waterspellen van. Na schooltijd even lekker bewegen helpt de dag 
mentaal af te sluiten en stimuleert de ontwikkeling. Tussen 17:00u-17:15u eten en drinken wij weer 
iets en daarna is er ruimte voor vrij spel buiten of binnen. Uiteraard beschikken wij voor deze tijden 
ook over knutsel - en spelmateriaal voor binnen activiteiten. Kivisport Schenkel is gevestigd bij V.v. ’s-
Gravendeel (naast het zwembad). De kinderen van school worden op school opgehaald en gaan dan 
met elkaar naar de sportaccommodatie.  
 
Wilt u meer weten of eens komen kijken dan kunt u contact opnemen via info@kivido.nl of 0186-
620342 
 
Het KLEIN Toneel Junior 

Het afgelopen schooljaar konden kinderen van basisschool De Bouwsteen na schooltijd op hun 
eigen locatie de basisschooltraining volgen van Het KLEIN Toneel. Met enthousiasme volgde een 
groep kinderen lessen spel, dans en zang om uiteindelijk in een echt theater in Dordrecht te pre-
senteren wat ze hadden geleerd. In navolging van deze training start Het KLEIN Toneel na de 
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zomervakantie een Jeugdtheaterschool in Basisschool De Bouwsteen in ‘s Gravendeel. 
Op deze theaterschool kunnen kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 op hun eigen niveau les-
sen volgen van vakdocenten drama, dans en zang. Wat dacht u bijvoorbeeld van een musical-
training, met uiteraard een fantastische voorstelling aan het einde van het seizoen?  
Kinderen van alle basisscholen in ‘s Gravendeel kunnen zich hiervoor inschrijven! Aan het begin 
van het schooljaar zal er een gratis proefles worden georganiseerd. Hierover volgt t.z.t. meer 
informatie. Nu al nieuwsgierig of wilt u uw kind al opgeven voor de Junior Theaterschool? Stuur 
Het KLEIN Toneel een mailtje: educatie@hetkleintoneel.nl 
 
 

Datum Groep activiteit 

11-6 8b/5b/6a gitaarles 

11-6 4a juf Sarina werkt 

11-6 + 12-6 1/2c juf Marlies werkt 

13-6 8b naar de Speelfabriek in R’dam (prijs verzilveren) 

14-6 4a juf Jorien werkt 

15-6 8 Gehandicapten platform; project in de sporthal  

15-6 5b Bezoek aan fruitteeltbedrijf 

18-6 8b/5b/6a gitaarles 

19 -6 3-5 schoolreis 

20-6 1-4 bezoek kinderboekenschrijver Jeroen Struik 

20-6 8 Dode hoek les  

21-6 1-2 & 6-7 Schoolreis 
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Activiteiten door anderen georganiseerd 
CaféGezien 
Een bijeenkomst door en voor ouders over social media en Gamen. De avond vindt plaats in het Dorpshart in Mijns-

heerenland op woensdag 20 juni vanaf 19:30 uur. De avond wordt verzorgd door een ‘cabaretier’ in sa-
menwerking met het jongerenwerk. Het belooft een ludieke, interactieve avond te worden. We ne-
men ouders en andere geïnteresseerden mee in de wereld van de Social Media en nemen daarin alle 
vragen, tips en ervaringen mee die ouders hebben.  
Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie. 

 
Acteurs gezocht! 
Casper Eskes, producent van De Club van Lelijke Kinderen zoekt acteurs. Hij produceert de familiefilm 
De Club van Lelijke Kinderen, naar het gelijknamige boek van Koos Meinderts. De kinderen krijgen 
(gratis) acteerlessen en leren hoe je films maakt.  
 
De film wordt gemaakt in samenwerking met de Publieke Omroep (EO) en gaat over Paul, een jongen 
met grote flaporen. Hij moet op een dag plotseling mee op schoolreisje. Al snel komt hij erachter dat 
hij in werkelijkheid samen met honderden andere kinderen wordt opgesloten omdat hij lelijk is. Op 
deze manier wil president Isimo het land opschonen. Paul weet te ontsnappen en richt samen met 
Sara, het mooiste meisje van de klas, ‘De Club van Lelijke Kinderen’ op. Vanuit hun schuilplaats gaan 
ze de strijd aan met de President. Lukt het Paul en zijn vrienden de andere lelijke kinderen te bevrij-
den President Isimo omver te werpen? De Club van Lelijke Kinderen is een verhaal over zelfvertrou-
wen, discriminatie en in jezelf geloven – gebaseerd op de 2e wereldoorlog en moderne staatshoof-
den. 
 
Hij is op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te doen. Dat betekent dat ze in de film kun-
nen spelen (er zijn grote en kleine rollen waar auditie voor gedaan kan worden - we zoeken in totaal 
honderden kinderen), acteerlessen krijgen van de regisseur (uiteraard gratis) en straks natuurlijk naar 
de première komen als echte filmsterren. Op deze manier brengen we ze op speelse wijze lessen bij 
over gelijkheid, uiterlijk, discriminatie, politiek en de 2e wereldoorlog. U kunt zich aanmelden via 
www.declubvanlelijkekinderen.nl,  hier is ook alle aanvullende informatie te vinden. 
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